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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-01  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Oskar Liljegren, Gustavsbergs IF 
 
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 brutalt spel och 
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 ett skott utanför bortalagets mål. Målkast dömdes till 
bortalaget och spelarna från båda lagen började återta sina positioner för att åter 
starta spelet. Spelare från hemmalaget (Linus Karlsson, se ärende 21124) 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 spelaren faller till marken. Liljegren har tagit fart från 
området efter hörnan. Han reagerar på händelsen och kommer från avstånd in i 
situationen efteråt i hög fart och delar ut en mycket hård kroppstackling som en 
hämndaktion mot Karlsson. Masskonfrontation uppstår, men AD agerar och lugnar 
ner stämningen.  
 
Efter domarråd bedöms Liljegrens hämndaktion mot Karlsson som en mycket hård 
kroppstackling i hög fart i en situation där bollen är död som allvarligt olämpligt 
uppträdande och som äventyrar spelarens säkerhet. Därför visades det röda kortet.  
 
Karlsson lämnade spelplanen utan några protester varken från spelaren, ledare eller 
laget i övrigt.  
 
Liljegren reste sig snabbt och bedömdes inte skadad, men tvingades lämna planen 
resten av matchen då även han tilldelades grovt matchstraff. 
 
Yttrande från Oskar Liljegren: 
Inget yttrande har inkommit till DN. 
 
DN:s beslut nummer 21125:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Liljegrens 
tackling, utdelad i mycket hög fart är brutal i en matchsekvens där är bollen är död 
och spelet är avblåst. Dessutom kommer Liljegren in i situationen som tredje part 
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vilket är en försvårande omständighet för Liljegren. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7 & 8, stänga av Oskar 
Liljegren de 3 första tävlingsmatcherna säsongen 2022/23. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum 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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