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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-25  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Linus Karlsson, Hammarby IF/Ulvarna 
 
Bestraffning:  
I en Div 2-match mellan Hammarby IF/Ulvarna – Gustavsbergs IF 2022-02-23 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I en övrigt lugn match tilldömdes hemmalaget en hörna i 43:e spelminuten av första 
halvlek. Efter hörnan slogs en skott utanför bortalagets mål. Utkast för bortalagets 
målvakt dömdes och spelarna från båda lagen började återta sina positioner för att 
åter starta spelet. Linus Karlsson stannar kvar vid straffområdeslinjen tillsammans 
med en försvarsspelare. Innan spelet är igångsatt delar Karlsson ut en crosschecking 
med överdriven kraft mot försvarsspelaren i bortalaget. Crosscheckingen träffar 
försvarsspelaren kring halsen med överdriven kraft och faller till isen. 
Masskonfrontation uppstår där bortalagets Oskar Liljegren bland annat delar ut en 
mycket hård kroppstackling som hämndaktion mot Karlsson (se ärende nr 21125). 
AD närvarar snabbt i masskonfrontationen och för bort Karlsson från området.  
 
Efter domarråd så bedömer domarteamet Karlssons crosschecking mot halsen som 
utförd med överdriven kraft och en handling som äventyrar spelarens säkerhet. 
Därför bedöms situationen som ett grovt matchstraff och det röda kortet visas. Då 
svarar Karlsson med en mycket kraftigt reaktion mot huvuddomaren och i ifrågasätter 
huvuddomarens beslut och kompetens samt försöker förolämpa HD genom att bland 
annat säga ”Gör du så här för att du har komplex över att inte få bestämma hemma”.  
 
Karlsson dröjer sig därefter kvar vid bänken innan han tillslut på HD:s uppmaning 
lämnar bänkarna.  
 
Bortalagets spelare som tar emot crosscheckingen kan efter en stund resa sig och 
spela färdigt matchen. 
 
Yttrande från Linus Karlsson: 
Vi har en hörna när jag blir pååkt av en försvarare som jag puttar bort väldigt lätt. Han 
vänder sig då om och försöker skalla mig med sitt galler och jag sätter upp klubban 
och träffar olyckligt vid bröst/hals som en reaktion. Samtidigt kommer en annan av 
deras spelare och försöker köra över mig från sidan som jag precis hinner se i 
ögonvrån och kan parera tacklingen.  
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Jag sa även några onödiga ord till domaren då jag inte höll med om rött kort utan 
tyckte det kunde räckt med 10 min utvisning.  
 
DN:s beslut nummer 21124:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Karlssons 
crosschecking mot halsen är att betrakta som en mycket brutal förseelse. Enl DN:s 
riktlinjer ska brutalt agerande mot huvud/nacke utan avsikt att spela på bollen ge 
minst 3 matchers avstängning.  

En försvårande omständighet för Karlsson är hans agerande gentemot domaren i 
samband med det röda kortet, då han ifrågasätter HD beslut och kompetens på ett 
förolämpande sätt. Denna omständighet innebär att Karlssons avstängning ökas med 
1 match. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7 & 8, stänga av Linus 
Karlsson 4 matcher, 22-02-25 GT/76 – Hammarby IF/Ulvarna samt de kvarvarande 
tävlingsmatcherna säsong 2021/22 och/eller de första tävlingsmatcherna säsongen 
2022/23.      
 
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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