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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Johan Törnberg, Edsbyns IF 
 
Bestraffning:  
I en juniorelitmatch mellan IK Sirius – Edsbyns IF 2022-03-11 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 92 åker en Sirius-spelare upp med bollen utmed avbytarbåsen och blir 
då styrd mot sargen. Han kommer förbi motståndaren och vänder in mot plan där 
Törnberg kommer för att hjälpa till med styrningen varpå Sirius-spelaren svänger in 
mellan dessa två spelare och åker då på en tackling som tar över benen.  
 
Vi bedömer där och då att Törnberg böjer sig ner och tar tacklingen med rumpan. Vi 
anser att han kunnat undvika tacklingen och Sirius-spelaren kommer in med hög fart. 
Törnberg kom in i situationen hårt och äventyrade spelarens säkerhet. 
 
Jag har tittat på situationen i efterhand och har svårt att se att han gör något brutalt. 
 
Pär Billsmon, RDK tillägg till anmälan: 
I matchen mellan Sirius - Edsbyn semifinal 1/2 i P19 hävdar vår domare Peter 
Persson att han gjort en felbedömning av ett rött kort i 92:a minuten efter att ha tittat 
på video. Tacklingen är alltså inte brutal.  
 
RDK har tagit del av videon från Bandypuls och har samma syn som Peter, 
tacklingen är inte brutal & äventyrar inte motspelarens säkerhet. 
 
DN:s beslut nummer 21133:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och RDK:s yttrande.  
 
I SBF:S tävlingsbestämmelser 1 § Utvisning av spelare anges bl a att ”spelare som 
fått grovt matchstraff i tävlingsmatch ska stå över nästföljande tävlingsmatch oavsett 
om matchen spelas enligt serie- eller utslagsmetoden. // I det fall att en domare i 
samband med anmälan inkommer med ett erkännande av felaktigt domslut efter 
samråd med RDK samt bildbevis på förseelsen har DN möjlighet att upphäva den 
automatiska avstängningen.” 
 
Med hänvisning till ovanstående beslutar DN således, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 
punkt 8, att inte stänga av Johan Törnberg. 
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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. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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