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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Vincent Mayborn, Västergötland P16 
 
Bestraffning:  
I en distriktlagsmatch P16 mellan Småland - Västergötland 22-03-27 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Anmälan gäller grovt matchstraff, olämpligt uppträdande efter att nämnd spelare fått 
6 min utvisning för olämpligt uppträdande i matchminut 59 (2x30 match). Avvisningen 
sker i direkt anslutning till första utvisningen när spelaren är på väg mot 
utvisningsbåset. 
 
Västergötland leder med 1-3 och det är någon minut kvar av matchen. Mayborn 
stoppar en spelare i motståndarlaget utan att gå på boll och jag blåser frislag vid 
mittpunkten 2-3 m mot bänksidan. Mayborn blir då upprörd och klagar på domslutet, 
det skall nämnas att spelaren fått 2 tillsägelser tidigare under matchen. Jag tycker då 
att det får vara nog med högljutt klagande och tar 6 min olämpligt. I samband med 
utvisningen direkt efter jag visat tecken för olämpligt säger spelaren halvhögt något i 
stil med "Det är fucked up" / Fuck / Fuck vad dåligt”.  
 
Det jag reagerar på är ordet fuck, jag vet inte om det var riktat mot mig. Jag känner 
att det inte spelar någon roll utan att beteendet av spelaren inte är vad jag tolererar 
och eftersom spelaren redan fått 6 min olämpligt så blåser jag i pipan, tillkallar mig 
spelaren och visar det röda kortet.  
 
Spelaren lämnar planen utan protest.  
 
Yttrande från Vincent Mayborn gm Robert Mayborn, pappa: 
Först och främst vill vi förmedla att Vincent är djupt ångerfull över sitt agerande. 
Vincents agerande är något som vi jobbar med (mentalt) för att i framtiden lära sig att 
inte agera på detta sätt i liknande situationer. Detta är en stor utmaning för Vincent, 
samtidigt som det är ett måste för sin fortsatta utveckling som bandyspelare. Vincent 
beskriver situationen likt domaren. Vincents ordval efter första utvisningen "det är 
fucked up" används av ungdomar idag för att beskriva något som dem tycker är fel. 
Han säger det i frustration efter att fått den första utvisningen varpå domaren 
bestraffar med ytterligare en utvisning (rött kort).  
 
Spelarens yttrande har skett via sin pappa Robert Mayborn som bevittnade matchen i 
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Gubbängens skridskohall på plats i skrift.) 
 
DN:s beslut nummer 21137:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Av DN:s riktlinjer framgår att 
dubbla utvisningar för protest mot domslut i samma matchsekvens (6 + 6 minuter) 
innebär 1 match avstängning. Detta är dock Mayborns andra grova utvisning denna 
säsong (se ärende nr 21099) vilket är en försvårande omständighet som förlänger 
avstängningen. 
   
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Vincent 
Mayborn under tiden fr o m 22-03-31 t o m 22-04-03. 
 
Avstängningen avser allt bandyspel.  
 
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 Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson och Bo 
Nilsson.  
 
Bengt Arwidson har anmält jäv och deltar ej i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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