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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-08  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Filip Hultin, Falun/Grycksbo 
 
Bestraffning:  
I en match i Ungdomsallsvenskan mellan Bollnäs/Ljusdal - Falun/Grycksbo 2022-03-
05 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt 
spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 63 så åker Filip Hultin upp efter sargen med bollen I anfallsriktning, det 
blir rejält trångt om utrymme men det ligger inget som jag eller AD upplever att det 
ska beivras med en Bollnäs-utvisning. Alldeles vid spelarbåsen så krokar Hultin ihop 
med en Bollnäs-spelare. Jag blåser frislag till Hultin. I momentet efteråt så ramlar 
Bollnäs-spelaren ned mot isen. Hultin svingar klubban med en rejäl sving och träffar 
Bollnäs-spelaren i huvudet.  

Det uppstår ett mindre bråk på isen mellan spelare som jag tillsammans med ad1 kan 
avstyra. Jag tar en olämpligt uppträdande på en Bollnäs-spelare som är mycket arg 
över slaget, han håller i gallret på en Falun/Grycksbo-spelare. När jag avstyrt bråket 
så uppsöker jag ad1. Vi har ett kort domarråd och kommer fram till att vi sett samma 
sak, att Hultin svingar klubban vårdslöst och därmed äventyrat motspelaren säkerhet.  

I situationen så bedömer vi att spelaren ska ha ansvaret för sin egen klubba och att 
medvetet eller inte ska bestraffas.  

Matchen i sig var svår att döma, det var mycket slag och efterslängar, från båda 
sidor. Samt att ledare under matchen var icke domar vänliga, under och efter match. 

Yttrande från Filip Hultin: 
Jag åkte upp med bollen efter kanten och fick en liten fasthållning. Av den tappade 
jag balansen tack vare att bollnässpelaren då ramlade och fortfarande höll i mig. I 
den rotationen träffade klubban lätt på den liggande bollnässpelarens hjälm. Det blev 
då en reaktion från flera bollnässpelare mest beroende på att stämningen var så 
dålig på planen. Jag hade inte någon som helst avsikt att slå med klubban på någon 
spelare utan det var slump och jag anser att jag blir mycket orättvist behandlad. 
Bollnässpelaren blev inte skadad på något sätt och domaren hade redan blåst frislag 
för mig på grund av fasthållningen. Det borde räckt så men jag tror domaren tog röda 
kortet för att det blev så mycket bråk då. Jag svingade inte klubban på något vis utan 
bara höll i den när bollnässpelaren höll tag i mig då han ramlade. 
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DN:s beslut nummer 21130:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Hultin, som HD 
också anger, har ansvar för sin klubba och han i detta fall inte levde upp till detta 
krav. Ett brutalt slag med klubban ska enl DN:s riktlinjer innebära minst 2 matchers 
avstängning men både det faktum att Hultin dels blev provocerad innan slaget och 
dels att han ännu inte är fyllda 18 år, reducerar avstängningen med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Filip 
Hultin 1 match, 22-03-06 Falun/Grycksbo – Spånga/Helenelund. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-03-06 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
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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