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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-11  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Sebastian Emanuelsson, Åby/Tjureda IF 
 
Bestraffning:  
I en träningsmatch mellan Åby/Tjureda IF – Målilla Bandy 2022-11-06 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 67:e minut driver Målilla bollen på högerkanten. Målillas nr 7 får bollen 
och åker i hög fart på Åbys planhalva och dribblar bort Åbys nr 32 (Sebastian 
Emanuelsson) som sätter ut ben/höft och fäller Målillas nr 7 med en våldsam 
bentackling. Farten är hög, händelsen äventyrar spelarens (nr7) säkerhet som blir 
liggandes en stund på isen men kan sedan ta sig till båset. Spelare nr 7 i Målilla kan 
genomföra resten av matchen och behöver ej utgå. Åbys nr 32 åker mot 
utvisningsbänken men efter ett kort domarråd så visar HD det röda kortet för nr 32 
och informerar om att det är grov utvisning. Åbys nr 32 åker lugnt av planen utan 
protester.  
 
HD åker till Åbys avbytarbås och informerar Åbys ledare om att det är grov utvisning, 
att laget spelar reducerat resten av matchen samt att vi kommer skriva rapport och 
skicka in till SVBF.  
 
Matchens karaktär är normal innan händelsen och även efter händelsen.  
 
Yttrande från Sebastian Emanuelsson: 
Något yttrande från Emanuelsson har inte inkommit. 
 
DN:s beslut nummer 22019:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och beklagar att man inte fått del av 
Emanuelssons synpunkter. Av anmälan framgår dock att han i hög fart utdelar en 
brutal bentackling som äventyrar motspelarens säkerhet. DN:s riktlinjer för 
bestraffning 3.3 fastställer att brutal tackling innebär minst två matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Sebastian 
Emanuelsson 2 matcher, 22-11-13 Åby/Tjureda IF – Sunvära SK och 22-11-20 
Åby/Tjureda IF – Mölndal Bandy. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-20 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
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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 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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