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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-10-05  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Edvin Isaksson, IFK Kungälv 
 
Bestraffning:  
I en match i Supercupen Sydväst mellan Nässjö IF – IFK Kungälv 2022-10-02 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Edvin som har nr 6 i Kungälv åker ihop med Nässjös nr 19. Matchen är vid tiden inne 
i sin 83:3 matchminut. De båda spelarna gruffar sinsemellan och håller i varandra. 
Bollen rinner över den förlängda mållinjen på Nässjös sidan när nr 19 skickar Edvin i 
isen i samband med deras gruff. Ad2 visar då ut nr 19 för olämpligt uppträdande då 
han knuffar Edvin omkull. Edvin ramlar och glider över den förlängda mållinjen. Ad2 
visar tecken och blåser för utvisning. Edvin flyger upp från nätet och kommer med full 
fart fram till nr 19 som befinner sig framför Ad2. Edvin slår med båda sina händer i 
överkroppen/hakan på nr 19 som faller handlöst till marken. Slagen är inga 
boxningsslag men med stor kraft och skulle kunna liknas med en ”cross-checking” 
men med klubban i en hand. Edvin fortsätter uppträda olämpligt och Ad2 får putta ut 
Edvin till utvisningsbänken, dels för att han ska bort från situationen men även så att 
Nässjöspelaren inte ska komma åt honom. När domaren sedan visar det röda kortet 
protesterar han inte. Nr 19 har ont i hakan/käken men behöver inte utgå. 
 
Yttrande från Edvin Isaksson: 
Jag håller till stora delar med domarens bedömning av situationen med den 
skillnaden att jag får ett slag i ansiktet (ordentlig svullnad) vilket gör att jag reagerar. 
 
Jag tycker också tydligt man kan se på reprisen att jag inte träffar han i ansiktet på 
något sätt utan här förstärker han situationen när han kastar sig i isen. 
 
Med yttrandet bifogas en bild (bilaga 1) samt ett filmklipp som visar händelsen.   
 
DN:s beslut nummer 22001:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och det filmklipp som bifogades 
Isakssons yttrande och som visar händelsen. Nämnden anser det klarlagt att 
Isaksson måttar knytnävsslag mot motståndaren och bedömer detta som ett brutalt 
agerande utanför spelsituationen. Ett sådant agerande innebär minst 3 matchers 
avstängning enl. DN:s Riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare. 
 
DN gör dock bedömningen att Isaksson blev provocerad av sin motståndare som i 
samma incident blev utvisad 10 minuter för olämpligt uppträdande. Så här står det i 
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DN:s ”Riktlinjer för handläggning av bestraffningsärenden”: När DN bedömer om 
provokation förekommit eller ej, väger nämnden in om domaren under match ger den 
spelare som anses ha provocerat 10 minuters utvisning. Om så är fallet anses den spelare 
som fått rött kort vara provocerad och får alltså straffreduktion. Detta innebär att 

Isakssons avstängning reduceras med en match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Edvin 
Isaksson 2 matcher, 22-10-08 Surte BK – IFK Kungälv och 22-10-16 Frillesås BK – 
IFK Kungälv. 
 
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 tränings- eller 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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Bilaga 1 
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