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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-10-26  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Albin Söderström-Larsson, Surte BK 
 
Bestraffning:  
Under ”Bäst i Väst”-finalen mellan Skirö AIK – Surte BK 2022-10-23 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Nr 7 i Skirö (Henrik Blom) kommer drivandes med boll, när nr 10 i Surte (Albin 
Söderström-Larsson) kommer rakt mot nr 7 och har ingen avsikt att spela på boll 
(minut 33) satsar bara på kropp vilket resulterar i en bentackling. Efter det röda kortet 
bad nr 10 nr 7 om ursäkt. Åkte därefter raka vägen av planen.  
 
Motståndaren nr 7 fortsatte att spela matchen utan anmäld skada. 
 
Matchen var som en finalmatch bör vara men inget fulspel utan inom ramen för vad 
man får göra.  
 
Matchen filmades så sekvensen finns på bandypuls 
 
Yttrande från Albin Söderström-Larsson: 
Har inga invändningar mot beskrivet händelseförlopp. 
 
Jag kom fel in i situationen och träffade motståndaren med kropp istället för att få in 
en just tackling. 
 
DN:s beslut nummer 22007:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att 
Söderström-Larssons bentackling är brutal utan avsikt att spela på boll. En DN:s 
riktlinjer betyder det minst 2 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Albin 
Söderström-Larsson 2 matcher, 22-10-29 Örebro SK – Surte BK och 22-11-05 IF 
Boltic – Surte BK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-05 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
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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. (TB kap 7 §1.1) 
 
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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