
Riksidrottsnamnden 

BESLUT 
Per capsulam 

meddelat av RIN den 10 november 2022 i arende nr 720/22-14 

Klagande: Robert Rimgard, Hammarby IF 

Den 31 oktober 2022 beslutade Svenska Bandyforbundets Disciplinnamnd 
(Disciplinnémnden) att, med stéd av 14 kap. 2 § 8 Riksidrottsférbundets stadgar, 
stanga av Robert Rimgard fran allt bandyspel och ledaruppdrag pa seniorniva fr.o.m. 
den 31 oktober 2022 t.o.m. den 11 november 2022, se bilaga 1. Anmälan om 
bestraffning bifogas som bilaga 2. 

Robert Rimgård har nu överklagat Disciplinnämndens beslut hos RIN, se bilaga 3. 

RIN:s bedömning 

RIN anser inte att det finns skäl att göra någon annan bedömning än den som 
Disciplinnämnden har gjort. RIN avslår därför överklagandet, vilket innebär att 
Disciplinnämndens beslut står fast. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

Pa Riksidrottsnamndens vagnar 

Bo Bengtsson 

| beslutet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Bjorn Backman, Anna 
Erman, Lena Nitz och Thomas Tjäder. Enhälligt. 

Sekreterare: Emelie Smiding 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rfse 

 



Pi laga ( 

Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2022-10-31 
Disciplinnämnden (DN) 

Till 
Robert Rimgård, Hammarby IF 

Bestraffning: 
I en elitseriematch mellan Broberg/Söderhamn IF — Hammarby IF 2022-10-28 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 

Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 82 kommer en brobergspelare med bollen på mittplan i riktning mot 
Hammarbys planhalva. Brobergspelaren droppär bollen bakåt och tittar åt sidan för 

att se var bollen tar vägen. Hammarbyspelaren nr 55 (Robert Rimgård) har siktat in 
sig på brobergspelaren och kommer åkandes baklänges en lång väg innan. Spelare 

nr 55 sätter in en brutal tackling på brobergspelaren med sin rygg/axel uppvänd emot 
brobergspelaren och äventyrar spelarens säkerhet. 

Yttrande från Pär Billsmon, matchinstruktör: 
Jag upplever det som Robert siktar in sig i 10-15 meter och är fullt medveten om vad 
han gör. Det är helt omöjligt att med denna åkning kunna försöka spela på boll då 
han kommer i backandes ställning upp mot sidan på Brobergsspelaren. En brutal 
höft/ryggtackling som äventyrar motspelarens säkerhet. 

Yttrande från Robert Rimgård : 
Se bilaga 1. 

DN:s beslut nummer 22009: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 

händelsen både i normal hastighet och i ”slow motion”. Det framgår av filmklippet att 
den tacklade motspelaren vid tillfället inte var bollförande och att Rimgård medvetet 

backar in i situationen med avsikt att stoppa Brobergsspelaren. Nämnden anser att 
Rimgårds tackling är brutal, utförd med höft/rygg/axel och utan avsikt att ta bollen. 

Denna uppfattning delas av såväl HD som matchinstruktör. Det finns inte heller några 

förmildrande omständigheter som påverkar bedömningen. 

Det finns tre anledningar till att DN anser tacklingen vara brutal och äventyrar 
motspelarens säkerhet: 1) Rimgård förbereder tacklingen genom att vända upp höft/ 
rygg flera meter framför motståndaren för att sedan åka bakåt in i situationen. 2) Den 

utförs med höft/rygg/axel, 3) Rimgård har inga intentioner att försöka ta bollen. Av 

DN:s Riktlinjer för bestraffning punkt 3.3 framgår att denna typ av tackling innebär 
minst tre matchers avstängning 
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DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 8 2 punkt 8, stänga av Robert 
Rimgård 3 tävlingsmatcher, 22-11-01 Hammarby IF — IFK Vänersborg, 22-11-04 
Gripen/Trollhattan BK — Hammarby IF samt 22-11-11 Hammarby IF — IK Sirius. 

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-11 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. (TB kap 7 $1.1) 

Överklagan 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoskrift till Riksidrottsnamnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 

Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 

I DN:s beslut deltog Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson, Kajsa 

Holm-Asplund och Bo Nilsson. 

Bengt Arwidson har anfört jäv och deltog inte i beslutet. 

Svenska Bandyförbundet 
Disciplinnämnden 

Gudmund Knutson, t.f. ordförande 

Vid protokollet 
Johan Olvegård 

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 

Vänerparken 13 

46235 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061 

Org. nr. 818500-2733 

www.svenskbandy.se 
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ANMÄLAN ÖVER GROV UTVISNING: 
Till Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd/Administrativt distrikt 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

LAGA | — Broberg/Söderhamn [LAGB | Hammarby Bandy | 

[ Ort: I Söderhamn [Arena: | Helsingehus Arena Söderhamn ] 

[Datum: | 2022-10-28 [Matchtid: | 19.00 | 

[Slutresultat | 8-1 [Halvtidsresultat | 2-1 [Serie  JElitserien herrar] 

HD Andreas Broberg Hemort Västerås 
AD 1 jonas Lindberg Hemort Edsbyn 

AD 2 Gustav Olhans Hemort Falun 
tte Hemort 
Matchinstrukt6r__|Per Billsmon 
Matchsekreterare [Thomas Eriksson/Johan Danielsson     
  

  

  

      
  

Anmälan avser: Spelare/ledare: Förening: 

LV] Brutalt spel Robert Rimgård 

|__| Missfirmelse 
|__| Awisning av ledare Personnummer: 

Annat 19890128 
Var bollen i spel när förseelsen inträffade? NEJ 

NEJ Var bollen inom spelhåll för den utvisade? 

Var den utvisade spelaren provocerad innan förseelsen? 

Hade spelaren/ledaren fått utvisning/tillsägelse tidigare under matchen? 

Lämnade spelaren/ledaren planen utan protester? 

Fick den angripne spelaren utgå pga. skada? 

Händelseförlopp: 
I matchminut 82 kommer en brobergspelare med bollen på mittplan i riktning mot hammarbys 
planhalva. Brobergspelaren droppar bollen bakåt och tittar åt sidan för att se var bollen tar 
vägen. Hammarbyspelaren nr 55 har siktat in sig på brobergspelaren och kommer åkändes 
baklänges en lång väg innan. Spelare nr 55 sätter in en brutal tackling på brobergspelaren 
med sin rygg/axel uppvänd emot brobergspelaren och äventyrar spelarens säkerhet. 

   
  

    
  

Ort: Datum: 
Söderhamn 22-10-28 
Ansvarig domare: 
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Pi I AGG 

Joakim Dahl (RF/SISU) 
  

Från: Jonna <jonna@hammarbybandy.se> 7 2 OftZ -/F 

Skickat: den 6 november 2022 10:58 R ( Vv 

Till: Riksidrottsförbundet (RF) ES 
Kopia: robert.rimgard@hotmail.com; jonas@offshoresailingab.com; jonas.lindqvist@jm.se; 

Ordförande - Hammarby Bandy 
Ämne: Överklagan SBF Disciplinnämndens beslut nummer 22009 
Bifogade filer: 22009 Robert Rimgård, Hammarby IF.pdf 

I 

| Du far inte e-post ofta fran jonna(& hammarbybandy.se. Se varför det här är viktigt. 

Hej! 

Hammarby Bandy lämnar härmed in en överklagan på ett beslut som har tagits av 

disciplinnamnden i Svenska Bandyférbundet (SBF) i ett bestraffningsarende som berör Robert 

Rimgard. Arendet har hos SBFs disciplinnamnd beslutsnummer 22009. 

Bifogat som PDF finner ni beslutet i sin helhet inklusive spelarens yttrande som foregick beslutet. 

Hammarby Bandy ifrågasätter beslutet på flera punkter och vill att det tas upp för granskning och 

andra utlåtande av RIN. Invändningarna finns redan beskrivna i spelarens utlåtande och kvarstår 

eftersom vi inte anser att man tagit hänsyntill/bemött dessa punkter i beslutet. 

| matchen rubriceras utvisningen som bentackling. I anmälan till disciplinnämnden nämns inte 

detta utan hänvisar enbart till tackling med höft, rygg och axel. Detta tyder på att domaren inte har 

en helt tydlig bild av situationen när den inträffar och därför anser vi att flera påståenden som görs 

i anmälan och används som beslutsunderlag ska betraktas som tveksamma. 

Att spelaren rör sig åkande baklänges lyfts upp som ett argument för både uppsåt att skada samt 

som argument för att Robert Rimgård inte hade för avsikt att spela på boll. Åkriktning baklänges 

eller framlänges behöver avgöras av vad som är lämpligast i spelet, av spelaren. Valet mellan 

bak- eller framlängesåkning ger inte i sig själv någon information om varken 

1. uppsåt, 
2. möjlighet att spela på boll 

eller 
3. huruvida en kollision äventyrar den andra spelarens säkerhet. 

Motståndaren hade i detta fall boll fram tills strax innan kollisionen, Robert Rimgård har redan 

beskrivit i vilken mån han hinner korrigera kollisionen (resa sig för att inte träffa lågt, stanna direkt 

efter träffen) när det framgår att spelaren har hunnit släppa bollen vidare. Motspelaren släpper boll 

med mycket liten marginal innan kollisionen och hade han haft den kvar är det givetvis fullt möjligt 

att spela på boll även i en backande åkriktning, det är ett vanligt förekommande inslag i sporten. 

Vi anser att den beskrivning disciplinnämnden ger av situationen i sitt beslut och därmed också 

det tilldömda straffet (3 matchers avstängning) är överdrivet. Kollisionen sker i låg fart, sida mot 

sida, med intentionen att gå på bollförande spelare och utan våldsamma inslag eller uppsåt att 

skada. 

Robert Rimgård har nu missat 2 matcher (första per automatik i väntan på DNs beslut) på vad vi 

anser vara ett felaktigt matchstraff. Vi anser att det mest korrekta skulle vara att dra tillbaka 
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beslutet och att Robert Rimgård är spelklar igen till nästkommande match (fredag 11/11) samt 
önskar återkoppling på de frågor som ställdes i spelarens yttrande till disciplinnämnden. 

Undertecknad och Robert Rimgård är självklart gärna tillgängliga för att svara på eventuella frågor 
i ärendet. 

Kontaktuppgifter: 
Robert Rimgard, robert.rimgard@hotmail.com, 0760391001 
Jonna Nyman, jonna@hammarby, 0703632506 

Halsningar, 
Jonna Nyman 
Klubbchef 
Hammarby IF Bandy 
0703632506


