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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-14  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Karl Ström, Sandvikens AIK 
 
Bestraffning:  
I en match U 19 Regional Norra mellan Sandvikens AIK – IFK Rättvik 2022-11-11 
blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I minut 90 får Sandvikens nr 10 (Emil Stock) bollen mitt på egen planhalva. Vid 
mittlinjen möts han av en tackling av Rättviks nr 17 (Adam Jansson). Rättvikspelaren 
kommer från motsatt håll. Nr 10 sitter kvar på isen med Rättvikspelarens klubb-blad i 
famnen med ryggen mot Nr 17. Tacklingen bedöms av domarteam som utvisning 10 
minuter, ojust tackling. Rättvikspelaren vänder och tar tag i gallret på en sittandes Nr 
10. Flera spelare från båda lagen tillkommer, varav en är Sandvikens nr 24, Karl 
Ström. Hädanefter fram till domarråd är det AD2:s bedömning då han är den som ser 
situationen. Ström tar bestämt tag i gallret på en motståndare, håller i gallret i flera 
sekunder och drar i gallret. Efter domarråd visas Ström det röda kortet och lämnar 
planen utan protester. Matchen var i övrigt en match med bra fart där Sandviken 
dominerade spelet. 
 
Yttrande från Karl Ström: 
Jag håller med i domarens beskrivning av händelsen men vill tillägga att även 

Rättviksspelaren höll i mitt galler. Detta varade bara i några sekunder innan allt 

lugnade ner sig.  

 

Jag uppfattade inte heller det röda kortet förrän efter slutsignalen när domaren 

berättade det för våra ledare. 

DN:s beslut nummer 22020:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. DN:s bedömning utifrån dessa 
handlingar är att det rör sig om ett mindre gruff mellan tre spelare i en match som 
redan var avgjort. Nämnden anser därför att den match som ett rött kort automatiskt 
innebär (TB kap 7 §1.1) är ett tillräckligt straff.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Karl 
Ström 1 match, 22-11-13 Västerås SK - Sandvikens AIK.  
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-13 och avser 
allt bandyspel på juniornivå. (Se även DN:s beslut nr 22021 & 22022) 
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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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