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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-02  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Viktor Elander, TB Västerås 
 
Bestraffning:  
Efter en match i Bandyallsvenskan mellan TB Västerås – Kalix Bandy 2022-10-30 
anmälde HD Gustaf Bortas en situation i matchen till DN för granskning och beslut.  
 
DN överlämnade anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Minut 75:10.  
 
Kalix nr 17 för fram bollen på offensiv planhalva. Tillbergas nr 20 Viktor Elander har 
styrning på nr 17 och kliver in med axeln för att försöka stoppa nr 17 som precis 
släpper ifrån sig bollen. Viktor träffar med sin axel i hög fart huvudet på nr 17 och 
äventyrar motståndarens säkerhet.  
 
Jag som domare uppfattar inte situationen live, precis när kontakten sker blir min sikt 
skymd av en spelare. Inte heller någon i domarteamet uppfattar situationen live. 
 
Utlåtande från VGG:s ordförande Jan-Erik Pettersson: 

Tacklingen innebär att motspelaren utsätts för betydande skaderisk. 

Yttrande från Viktor Elander: 
Jag jagar ikapp för att styra och bryta, jag bryter bollen och i samma situation korsas 
våra åkvägar och Sundqvist ramlar. Jag håller medvetet in armbågen för att enbart 
jobba axel mot axel. Tyvärr så på videon ser jag att Sundqvist har dragit bak sin axel 
och böjt sig framåt så träffen är olycklig men helt oavsiktlig från min sida. 

Yttrande från Johan Neidenmark, lagledare: 
Johan Sundqvist driver upp bollen på Tillbergas planhalva Snett i riktning från 
mittcirkel mot hörnflagga. Tillbergas #20 Viktor Elander samt #25 Rasmus Fridolfsson 
”styr” Johan Sundqvist mot sidlinjen med deras åkning. (Bild 2) Johan Sundqvist 
vrider upp kroppen för att passa in bollen samtidigt som Viktor Elander försöker bryta. 
(Bild 3, 4) Bollen tar på Viktor Elander så brytningen är framgångsrik. Då 
åkriktningarna och farten är sådan så är kontakt oundviklig (Bild 1). I och med denna 
rörelse från Johan Sundqvist så har Johan böjt sig framåt samt vridit bort axeln från 
Viktor Elander och axel mot axel är längre ej möjlig så Johan Sundqvist träffas 
olyckligt. (Bild 5, 6).  
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Vi i Tillberga har tittat igenom situationen bildruta för bildruta och noterar att allt detta 
sker i hög hastighet inom loppet av mindre än 1 sekund så undvikande hade behövts 
planerats tidigare vilket är detsamma som att undvika att försöka bryta bollen. Inga 
sura miner efter situationen eller under övriga matchen, när detta sker leder Tillberga 
med 5-1 med 15 minuter kvar. Viktor Elander åker fram direkt efter och kollar hur det 
är med Sundqvist. Efter situationen så reser sig Sundqvist och spelar vidare utan att 
byta så vi ser det inte som annat än en vanlig kampsituation. 

En filmsekvens bifogades yttrandet. 

DN:s beslut nummer 22012:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar händelsen. 

Nämnden anser att Elander utdelar en brutal tackling, ”blind-side” och i hög fart utan 
avsikt att spela på bollen. Enl DN:s riktlinjer ska ett sådant agerande ge minst 3 
matchers avstängning.  
 
Under säsongen 2021/22 var Elander avstängd 2 matcher efter en grov utvisning för 
brutalt spel, se DN:s beslut nr 21029. Av RF:s stadgar kap 14 §7 framgår att återfall 
normalt sett ska ses som försvårande omständighet. Detta innebär för Elanders del 
att avstängningen förlängs med ytterligare 1 match 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Viktor 
Elander 4 matcher, 22-11-07 TB Västerås – Borlänge Bandy, 22-11-12 IFK Rättvik – 
TB Västerås, 22-11-19 TB Västerås – Surte BK samt 22-11-20 TB Västerås – IFK 
Kungälv. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-20 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 
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Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
 


