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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-01  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Henrik Blom, Skirö AIK 
 
Bestraffning:  
I en träningsmatch mellan Nässjö IF – Skirö AIK 2022-10-29 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vid en situation vid sargen i matchens 65:e minuten får nr 7 i  Skirö (HENRIK BLOM)  
ett slag över kroppen av spelare nr 6 i Nässjö. AD blåser och tar en utvisning på nr 6 
för våldsamt slag. I nästa ögonblick hamnar Blom i närkontakt med nr 77 i Nässjö 
(LEO SKOGLUND) och det uppstår knuffar och brottning i skyddsnätet. När 
situationen lugnar ner sig väljer  vi efter ett kort domarråd utdela rött kort till både nr 
77 i Nässjö samt nr 7 i Skirö.  
 
Dessa två spelare lämnar utan vidare protester eller mer ordväxling.  
 
Yttrande från Henrik Blom: 
Vid en situation vid sargen fick jag ett slag i ansiktet av nr:9 i Nässjö (ej nr:6) och när 
jag reste mig upp så kom nr:77 i Nässjö och började små knuffas och sedan så höll 
vi i varandra en stund till det hela runt omkring lugnat ner sig (fler spelare runt som 
också små gruffades ). Blev lite förvånad över domarnas beslut dels att inte nr:9 fick 
utvisning. Men jag lämnade planen utan protester så som domarna skrivit i sin 
rapport.  
 
DN:s beslut nummer 22011:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden bedömer 
situationen som ett fall av osportsligt uppträdande utan våldstendens i samband med 
gruff. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Henrik 
Blom nästkommande tränings- eller tävlingsmatch.  
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum och avser allt bandyspel på 
seniornivå.  
 
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) 
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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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