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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-02  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Gustav Ströberg, Finspångs AIK 
 
Bestraffning:  
I en match i Ettan Supercup mellan Djurgårdens IF – Finspångs AIK 2022-10-30 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Finalmatch i Ettan Supercup där lagen spelat varsin semifinal dagen innan och nu 
har segervittring ger denna match en stark inledning när det är två spelskickliga lag 
som kämpar i varje närkamp om att ta hem förstaplatsen på denna försäsongscup. 
Matchen har en fysisk prägel med inslag av enstaka fult spel som resulterar i några 
utvisningar under matchen. I matchminut 87 åker nr 4 i Djurgården (Elias Enghol) 
från eget straffområde med bollen upp längst vänstra sargkanten. Halvvägs upp till 
mittlinjen spelar han ifrån sig bollen, vid detta tillfälle har en Finnspångspelare 
kommit inifrån planen och stannat vid sargen ca 2 meter framför där nr 4 spelat ifrån 
sig bollen. Pga fartskillnaden kolliderar nr 4 i Djurgården in i Finspångspelarens rygg 
som tittar boll, varpå Finspångspelaren faller. Nr 24 i Finspång (Gustav Ströberg) 
som också är i situationen, stillastående, vänder sig mot nr 4 i Djurgården och 
crosscheckar honom som en reaktion på kollisionen med tidigare nämnda 
Finspångspelare. Klubban träffar den högt upp i bröstkorgen/halsen och nr 4 faller 
handlöst baklänges på rygg ner i isen. AD1 blåser av för att snabbt åka in i 
situationen tillsammans med HD som båda är nära situationen, adrenalinstinna 
spelare från vardera lag motas bort av oss domare för att ett lugn sedan infinner sig 
på planen. Spelare nr 24 visas initialt ut för ojust tackling och han sätter sig på 
bänken. HD och AD har ett snabbt domarmöte för att redogöra vår syn på det hela, vi 
enas om att det är ett grovt rött kort som ska delas ut för den vårdslösa och brutala 
crosschecken. När vi är överens så åker HD upp till utvisningsbänken och visar röda 
kortet, Ströberg avlägsnar sig utan protest. 
 
Tillägg till anmälan: 
Ett förtydligande då skrivrutan är för begränsad i anmälan: Den Finspångspelaren 
som blir på-åkt är inte samma som nr.24 Gustav Ströberg. Han som blir pååkt 
avlägsnar sig och är inte delaktig. ” 
  
Yttrande från Gustav Ströberg: 
I matchminut 87 åker nr 4 i Djurgården som bollförare längs den vänstra sargkanten. 
Jag befinner mig då i en åkning bakom nr 4 i Djurgården för att hinna ikapp honom. 
Nr 4 i Djurgården spelar ifrån sig bollen uppskattningsvis 10-15m innan mittlinjen. I 
nästa sekvens ser jag hur nr 4 i Djurgården i hög hastighet kolliderar in i min 
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lagkamrats rygg (nr 7). När kollisionen sker ser jag att min lagkamrat (nr 7) följer 
spelet och tittar på bollen, vilket gör honom försvarslös vid tillfället för kollisionen och 
renderar i att han blir liggandes på isen i smärtor. Jag blir då provocerad eftersom jag 
upplever att nr 4 i Djurgården hade tillräckligt tid och isyta för att byta åkriktning och 
undvika kollisionen med nr 7 i Finspång. Jag markerar då genom att sätta upp 
händerna (inte crosschecking) i bröstkorgen på nr 4 i Djurgården. På grund av att jag 
har en grundfart från spelsekvensen innan, och fartskillnaden som föreligger mellan 
mig och nr 4 i Djurgården, träffar mina händer hårdare på bröstkorgen än vad min 
avsikt var.  
 
Avslutningsvis noterar jag att ansvarig domare i rapporten mot mig har angett ”NEJ” 
på frågan; ”Var den utvisade spelaren provocerad innan förseelsen”. Detta vänder 
jag mig emot. Jag blev provocerad av kollisionen mellan nr 4 i Djurgården och min 
lagkamrat nr 7, eftersom den kunde ha undvikits av nr 4 i Djurgården. Jag noterar att 
ansvarig domare i rapporten mot mig har skrivit ”HD och AD har ett snabbt 
domarmöte”. Min upplevelse var att diskussionen pågick i 2-3 minuter innan det 
slutgiltiga beslutet togs. Jag noterar även att HA, AD1 och AD2 hade olika 
uppfattningar om händelseförloppet och situationen. Detta bekräftades även verbalt 
av HD och AD, både under och efter matchen. 
 
DN:s beslut nummer 22013:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Ströberg utdelar ett kraftigt 
slag i bröstet på motspelaren som faller till isen. Enl anmälan använder Ströberg 
klubban vid slaget (en crosschecking) vilket Ströberg förnekar och menar att han 
använde händerna. Ur DN:s synvinkel är detta betydelselöst, Ströberg går in i 
situationen som 3:e part och slår omkull en motståndare. Denna typ av agerande 
betyder vanligtvis minst tre matchers avstängning. 
 
Ströberg menar att han blev provocerad av DIF-spelarens agerande mot hans 
lagkamrat och att detta bör ses som förmildrande. DN delar inte den uppfattning utan 
anser att motståndarens agerande inte drabbade Ströberg som därför inte kan ange 
provokation som en förmildrande omständighet.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Gustav 
Ströberg 3 matcher, 22-11-05 IFK Motala- Finspångs AIK, 22-11-13 Finspångs AIK – 
Otterbäckens BK samt 22-11-18 IFK Motala – Finspångs AIK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-18 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 
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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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