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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 droppar 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 § 2 punkt 8, stänga av Robert 
Rimgård 3 tävlingsmatcher, 22-11-01 Hammarby IF – IFK Vänersborg, 22-11-04 
Gripen/Trollhättan 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 Riksidrottsnämnden, 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. 
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Bilaga 1 

 

1. Nr 20 i Broberg kommer på egenplanhalva mot Hammarbys mål. Han sätter 

en passning framåt in på Hammarbys planhalva där spelare nr 90 i Broberg 

kommer åkandes med riktningen mot båset. (alltså inte med näsan mot 

Hammarbys mål som domaren beskriver, syns tydligt på video). Nr 90 ser i 

ögonvrån att det kommer en grön spelare (jag har pratat med Jonas Engström 

själv,) och väljer då att smart spela på två touch (ta emot bollen och lägga 

tillbaka den till nr 20) för att sedan gå med i spelet.  

2. När jag ser nr 90s åkning och att nr 20 tänker spela bollen så bestämmer jag 

mig att kliva upp. Jag är i en position där jag åker baklänges och väljer att 

fortsätta att ta åkningen mot nr 90 backandes och ser till att jag har åkningen 

med i stort sett sidled fast nedanför honom, vilket man ser på video. Detta 

tycker jag gör att i själva kollisionen så är vi faktiskt sida vid sida (”axel mot 

axel”) även om nr 90 åker framåt och jag åker bakåt men i samma riktning 

(Jag känner att jag behöver förklara varför jag åker bakåt eftersom domaren 

tar upp i sitt yttrande att jag ”kommer åkandes baklänges en lång väg innan” 

ungefär som att det skulle göra det till en fulare kollision, det ska inte spela 

någon roll om jag åker framåt eller bakåt det måste jag få avgöra själv). Jag 

bestämmer mig för att spela på kropp när passningen slås eftersom jag 

känner att jag kan komma in med min sida i hans sida. Jag reser mig för att 

inte komma in lågt och eventuellt träffa ett ben utan jag vill träffa min sida mot 

hans sida (vilket jag gör när man ser på video och stannar situationen när 

kollisionen sker i klippet). Jag träffar nr 90 med min sida mot hans sida, man 

ser på video att jag har hela min sida uppvänd mot nr 90. 

3. Eftersom nr 90 gör ett smart spel när han ser mig i ögonvrån och spelar på två 

touch så blir min satsning sen, en solklar 10a, men nr 90s passning tillbaka till 

nr 20 sker ändå så pass nära in på kollisionen att jag inte har någon chans att 

avbryta och i situationen så uppfattar jag inte ens att han hunnit vägga tillbaka 

bollen (jag tror alltså fortfarande att jag spelar på bollförande spelare). 

4.  Det blir ingen hård kollision och att domaren kallar kollisionen brutal och 

äventyrar nr 90s säkerhet är väldigt överdrivet och påhittat.   

Det är en kollision kropp mot kropp och när han inte ens sätter rätt utvisning 

för förseelsen så tror jag inte han ser vad som händer riktigt (eller har 

förmågan att se det) utan reagerar sedan på publikens reaktion med rött kort. 

Han väljer att rubricera utvisning för bentackling vilket är konstigt då han i sitt 

yttrande skriver att jag ”tacklar nr 90 brutalt med min rygg/axel”, hur ska jag 

kunna bentackla någon med min rygg eller axel? Vart får han bentackling ifrån 

under matchen? Väldigt oseriöst att domaren inte ens kan rubricera rätt 

förseelse. Jag får ett grovt rött kort på en felaktig rubricering och med en 

överdriven motivering. 
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Detta får konsekvenser för mig och mitt lag när jag på en 10-minutersutvisning 

blir avstängd nästkommande match, vilket är oacceptabelt. Ska det vara ett 

grovt matchstraff ska det inte finnas några tvivel men uppenbarligen så är inte 

domaren 100% säker. Återigen, jag kan inte bentackla någon med min axel 

eller rygg. 

Initialt dömer huvuddomaren för är en tiominutersutvisning. Varför ändrar 

domaren sig? Detta tycker jag indikerar på att domaren inte ser situationen 

eller kan bedöma den rätt utan chansar och dömer på publikens reaktion som 

jag skrev ovan.  Jag vill ha svar på mina frågor ovan. 

 

Domaren beskriver ändå i sitt yttrande att jag kommer in med min sida i nr 90 

sida vilket är korrekt. Det ser man också på video, även om nr 90 får en liten 

rotation så är kollisionen sida mot sida och att domaren inte reagerar direkt 

med ett rött kort om hans uppfattning ska vara att tacklingen är ”brutal och 

äventyrande av Brobergsspelarens säkerhet” gör också att hans beslut att 

ändra sig till ett grovt rött kort inte blir speciellt trovärdigt. Återigen vill jag 

belysa att farten är låg, kollisionen är sida mot sida, den är inte våldsam och 

jag får dessutom ett grovt matchstraff för bentackling vilket är fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 

http://www.svenskbandy.se/

