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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Pontus Lindström, Derby/Linköping BK 
 
Bestraffning:  
I en Div 1-match mellan Derby/Linköping BK – Tranås BoIS 2022-02-20 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vid matchminut 73, ska en Tranås-spelare sätta igång en kontring på höger sida på 
egen planhalva. Lindström kommer upp för att sätta stopp vid sargen och sätter in en 
tackling, inte med hög fart på spelaren motståndaren som slår en volt i luften, landar 
på sargen och blir liggande på rygg utanför planen. Spelet går vidare, men sedan blir 
det avblåst för offside.  
 
AD påkallar min uppmärksamhet direkt efter avblåsningen, han som står vid samma 
sida fast på Derbys planhalva några meter från halvplan. Han säger att själva 
tacklingen har skett med höften/rumpa, att tacklingen blir brutal att den äventyrar 
motspelarens säkerhet. Tranås-spelaren återgår inte till spel, utan att spelet får ett 
lite uppehåll för att man måste tillkalla ambulans. Lindström utgår från spel utan 
protester.  
 
Yttrande från Pontus Lindström: 
Först och främst tycker jag att det är jättetråkigt att deras spelare blir skadad. Det var 
verkligen inte meningen och hoppas han blir bra fort. Det var en olycklig konsekvens 
av situationen.  
 
Jag uppfattar situationen som så här: Jag ser att motståndaren är på väg att gå på 
kontring och jag känner att jag har ett bra läge att bryta och ta bollen så jag ställer 
mig still bredvid sargen för att stänga ytan. Tranås-spelaren uppfattar att jag står där 
ganska sent och försöker hoppa runt och träffar mig då olyckligt och får snurr och 
landar väldigt olyckligt. Jag är säker på att jag inte går in med rumpa eller höft då han 
träffar mig framifrån samtidigt som jag tar bollen. 
 
DN:s beslut nummer 21120:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Lindströms 
höft/rump-tackling är vårdslös och fick ett brutalt slut med ambulanstransport av den 
skadade motståndaren. En så brutal tackling betyder minst 2 matchers avstängning 
och DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av 
Pontus Lindström 2 matcher, 22-02-22 Tjust Bandy – Derby/Linköping BK och 22-02-
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25 Borgia/Norrköping BK – Derby/Linköping BK.     
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-02-25 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
 
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där 
spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annat att spelaren inte får 
befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera 
eller ha kontakt med sitt lag. 
 
Överklagan 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoskrift till Riksidrottsnämnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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