
 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

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

www.svenskbandy.se  

 
 
Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-10  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Lova Sund, Skirö AIK 
 
Bestraffning:  
I en slutspelsmatch mellan Västerås SK – Skirö AIK 2022-03-06 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 79 vid ställning 11-2 fångar Västerås upp bollen på mittplan. 
Västeråsspelaren vänder upp när Sund kommer med hög fart och delar ut en tackling 
som träffar Västeråsspelaren brutalt över höften/benen. Västeråsspelaren roterar av 
smällen innan hon landar i isen. Sund kommer in i situationen från distans och 
äventyrar Västeråsspelarens säkerhet. Vi bedömer att Sund bör se Västeråsspelaren 
och att situationen skulle ha kunnat gå att undvika.  
 
Direkt vid avblåsning kallas sjukvårdare in på planen och utvisningstecknet visas. 
Därefter hålls domarråd mellan HD och AD1 samt med fjärdedomaren. Vi bedömer 
tacklingen som ett grovt matchstraff och jag åker fram till Skirös bänk dit Sund 
förflyttat sig och visar upp det röda kortet. Sund lämnar planen utan protester.  
 
Västeråsspelaren utgick från matchen. 
 
Yttrande från Lova Sund: 
Jag kommer åkandes mot bollförande spelare i VSK som styrs åt mitt håll av en av 
mina medspelare. Jag gör mig stor för att få henne att välja annan väg och att 
behöva kliva runt mig och min medspelare vilket gör att hon blir trängd och vi 
kolliderar. Jag ser detta som en olyckshändelse, då detta var en oavsiktlig krock från 
min sida och jag upplevde det som att VSK-spelaren såg mig och min åkriktning 
innan hon valde väg.  
 
Domaren valde att rubricera det som bentackling och det tycker jag syns att det inte 
är. Det var en kollision, bröst mot bröst, och en ren olyckshändelse. Att få en 10 
minuters utvisning hade jag helt och hållet förstått, men inte grovt matchstraff anser  
jag. 
 
DN:s beslut nummer 21131:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Sund med sin höga fart inte har full kontroll över 
situationen och därför kör på Västeråsspelaren. Kollisionen kan inte anses vara en 
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olyckshändelse då Sund fullföljer åkningen med klubban i midjehöjd utan några 
ansatser att spela på bollen. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Lova 
Sund de 2 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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