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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-10-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Niklas Abelin, Eskilstuna BS 
 
Bestraffning:  
I en träningsmatch i Div 2 mellan Eskilstuna BS – SIF Norrtelje 2022-10-09 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I en träningsmatch för div 2 en tidig söndagsmorgon så har vi domare en match som 
präglas av fysiskt spel och två till synes vakna och aktiva lag. Det är en fysisk match 
och vi får utdöma utvisningar för bentacklingar och ojust tackling flertalet gånger. 
Exempelvis så får Eskilstunas kapten under spelet tre utv. och får lindrigt matchstraff 
(rött kort) under matchen. I 87:e minuten så uppstår en spelsituation vid Eskilstunas 
straffområde. Då slår Norrteljes Edvin Öhgren ett slag på klubban på Eskilstunas 
Niklas Abelin. Detta resulterar i ett frislag till bollförande Eskilstuna utanför deras eget 
straffområde. När frislaget döms så fastnar dessa spelare ihop med varandra och 
börjar gruffas. Det blir just där en mindre kaotiskt situation som slutar i att de delar ut 
flera slag med knutna nävar mot ansiktet och att de båda lagen "stormar" varandra 
och börjar putta på varandra. Vidare så registrerar jag att spelare nummer 20 i 
Eskilstuna (Gustaf Eriksson) kommer in som utomstående part och delar ut ett 
kraftigt knytnävsslag mot ansiktet på en spelare i Norrtälje. Inga spelare fick utgå pga 
skador eller blod. Vi domare försöker skingra spelarna tidigt i denna händelse men 
när det blir fullt handgemäng mellan de nämnda spelarna så avlägsnar vi domare oss 
till de själva lugnat ner sig. När situationen lugnat ner sig så tar vi domarråd och 
verkställer fyra utvisningar varav tre grova röda kort. Eskilstuna: Niklas Abelin, Gustaf 
Eriksson, likaså Norrteljes Edvin Öhgren för samma sak. Norrtäljes nummer 6 döms 
10 min olämpligt uppträdande i samband med denna situation då han åker in och lätt 
puttar och gruffar på motståndarna. 
 
Yttrande från Niklas Abelin: 
I samband med den situation som domarna dessvärre felaktigt beskrivit så vill jag här 
med klargöra vad som hände i situationen mellan mig och Edvin Öhgren. Den 
duellen som domarna beskrivit att Edvin skulle utdelat ett slag mot mig utspelade sig 
egentligen mot våran nummer 7 Anton Landin. Det var en extremt ful eftersläng efter 
att Edvin och Anton haft en fysiskt duell som renderade i att Edvin slår ett slag på 
Antons baksida vad som gör att jag reagerar starkt. Efter att ett flertal spelare 
samlats kring Edvin så åker jag fram till honom och säger "Vad fan håller du på 
med?" då jag ansåg att hans slag mot Anton var en extremt ful och onödig eftersläng. 
Direkt efter att jag konfronterat honom med dessa ord så slår han mig med full kraft 
med sin klubba över mina smalben vilket ekar över hela hallen. jag reagerar då 
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instinktivt genom att slita tag i Edvins överkropp och drar ner honom i backen för att 
försvara (nödvärnsrätt) mig själv mot fler slag. Observera att det INTE har förekommit 
några knytnävsslag från varken min eller Edvins sida, förutom hans yxhugg mot mina 
ben och att jag sliter tag i hans överkropp. I samband med att jag drar ner honom på 
marken för att skydda mig själv så kommer tre-fyra av hans lagkamrater och knuffar 
mig. Efter detta lugnar sig situationen ner sig och domarna börjar diskutera. Jag har 
inte observerat situationen med min lagkamrat Gustav. Dessa uppgifter kan styrkas 
från ett flertal av våra lagkamrater samt även Norrtäljes ledare som jag samtalade 
lugnt och sansat med när jag var på väg av planen. Det är för mig oförståeligt hur 
domarna har "sett" knytnävsslag mellan mig och Edvin då detta inte har skett från 
något håll. Däremot ett kraftigt yxhugg vilket ett flertal av spelarna bevittnade från 
båda lagen. Jag har ingen mer info att tillägga utöver detta. 
 
DN:s beslut nummer 22003:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och anser att Abelin uppträder på 
ett osportsligt sätt gentemot motståndaren. Även om Abelin inte delar HD:s 
uppfattning vad gäller huruvida knytnävsslag utdelats eller ej, uppträder han 
olämpligt när han knuffar/slår och drar ner sin motståndare på isen. Olämpligt 
uppträdande/missfirmelse innebär enl DN:s riktlinjer minst 2 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Niklas 
Abelin de 2 nästkommande tränings- eller tävlingsmatcherna 
 
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 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 
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Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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