
 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733 

www.svenskbandy.se  

 
 
Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-01  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
William Arvidsson, AIK 
 
Bestraffning:  
Efter en slutspelsmatch mellan Broberg/Söderhamn IF - AIK 2022-02-27 anmälde 
Broberg/Söderhamn genom klubbchef Svenne Olsson ovan rubricerad spelare för en 
tackling i slutet av 1:a halvlek.  
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vi vill anmäla spelaren William Arvidsson, AIK om granskning för våldsam 
huvudskada mot spelaren Jesper Öhrlund, Broberg i slutet av första halvlek 46:e 
minuten i gårdagens match (22-02-27) 
 
VGG:s utlåtande: 
Ett oenigt VGG anser att det inte föreligger betydande skaderisk och att tacklingen 
inte äventyrar spelarens säkerhet. 
 
Yttrande från Johan Segui, sportchef AIK: 
Matchen som sådan har en tydlig slutspelskaraktär med fysiskt spel och mycket 
närkamper. 
 
Vår bollförande spelare William Arvidsson spelar bollen i sargen för att hämta upp 
den bakom Brobergs IF:s spelare. Han blir då tacklad av densamme axel mot axel i 
slutet av första halvlek. 
 
Efter tacklingen faller Brobergs-spelaren och slår sedan huvudet i isen. Det finns 
inget uppsåt eller intention förutom att bibehålla balans och boll av Arvidsson. Ingen 
av domarna på isen signalerar för utvisning då det är en ren 50/50 situation i kamp 
om bollen. 
 
Först i efterhand när det är tydligt att Broberg-spelaren skadat sig tillkommer en 
utvisning om 10 minuter för bentackling. Både i paus, och efter matchen vidhåller 
domarna att det är ett olyckligt fall mot isen som orsakar huvudskadan. Det är inte 
tacklingen som orsakar huvudskadan är deras uppfattning efter videogranskning av 
sekvensen. De meddelar att de inte ämnar ta upp denna situation för vidare 
granskning då deras uppfattning står fast vid att det var kamp om bollen och juste 
spel. Arvidsson blir tacklad av motståndaren som skadar sig i fallet efter utdelad 



 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733 

www.svenskbandy.se  

tackling. Således så är vår bestämda uppfattning att detta ärende skall lämnas utan 
åtgärd då det med all tydlighet framgår att skadan uppstår under olyckliga 
omständigheter vid fall mot isen. 
 
Yttrande från Svenne Olsson, klubbchef Broberg/Söderhamn IF: 
Vår spelare kampar om bollen och vinner en duell med Arvidsson varvid situationen 
går vidare till den mellan honom och Broberg-spelaren. 
  
Arvidsson kommer in i duellen från sida och vår spelare tappar bollen vidare och 
försöker vinna tillbaka den då Arvidsson först tar bort bollen och efter han har tagit 
bort bollen väljer att sätta in tacklingen. 
  
Arvidsson har ej bollen utan har skickat bort den men väljer ändå att sätta in en 
tackling mot Broberg-spelaren som ej är i full balans. Hade Arvidsson kunnat undvika 
att tackla – svar ja. Han väljer att sätta in en tackling kanske med tanke som en axel 
mot axel eller bröstvärmare, men tyvärr är svaret att vi har en spelare som blir 
hämtad med ambulans med grov hjärnskakning som svar, då hans axel/armbåge 
träffar Broberg-spelaren i huvudet. 
  
DN:s beslut nummer 21126:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande, VGG:s utlåtande och filmklipp 
som visar händelsen. Nämnden anser att Arvidssons tackling innebär betydande 
skaderisk och att den äventyrar spelarens säkerhet. Det som främst talar för denna 
ståndpunkt är den kraftiga hjärnskakning som drabbade Brobergs-spelaren.  
 
Nämnden anser också att Arvidsson hade möjlighet att undvika kollisionen och att 
det av ”slowmotion”-filmen framgår att han med avsikt fullföljer tacklingen som träffar 
motståndarens överkropp/huvud. Av filmen framgår också att Arvidsson dessutom 
spelat från sig bollen innan kollisionen vilket betyder han inte var besittning av bollen 
när tacklingen delades ut.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av William 
Arvidsson 3 matcher, 22-03-01 AIK – Broberg/Söderhamn IF samt de 2 
nästkommande matcherna i slutspelet innevarande säsong.  
 
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 
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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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