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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-15  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Isac Johansson, Falu BS 
 
Bestraffning:  
I e match I Bandyallsvenskan mellan Kalix Bandy – Falu BS 2022-11-12 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 20 i matchen mellan Kalix och Falu BS så kommer Kalix upp i anfall 
man spelar bollen in i mitten till en spelare med fart som ska gå på genombrott men i 
detta så slänger spelare nr 98 i Falu BS (Isac Johansson) ut benet och smällen blir 
hård samtidigt som Kalixspelaren flyger omkull.  
 
Kalixspelare kunde spela vidare matchen samt att Falu spelaren snabbt bad om 
ursäkt.  
 
Yttrande från Isac Johansson: 
Jag är i ett backande läge när jag uppfattar att jag måste släppa min spelar (nr 10 i 
Kalix) för att täcka av en ny yta som håller på att uppkomma. I detta moment tappar 
jag all fart och blir helt stillastående och när Kalix spelare nr 17 då får bollen i hög fart 
och väljer att gå insida håller mina kroppsdelar inte ihop och jag får mitt ben i 
ytterläge som Kalixspelaren kolliderar med. Bentacklingen är solklar men helt utan 
uppsåt. Där och då har besluten gjort mig till ett stillastående spelare och är tyvärr 
enligt mig något som ibland händer när man blir lurad av någon i hög fart ("race 
incident").  
 
Jag bad spelaren om ursäkt, tog mitt straff och lämnade planen utan protest. Mitt lag 
fick spela 70 min av match med en man mindre vilket vad ett stort straff för dem som 
jag orsakade. Kalixspelaren kunde fortsätta hela matchen utan problem vilket kändes 
viktigt för mig. 
 
DN:s beslut nummer 22023:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och en filmsekvens som visar 
händelseförloppet. Nämnden anser att Johanssons bentackling är brutal. Hans 
ambition är visserligen att täcka av en spelyta för motståndaren men klarar inte av 
detta utan blir stillastående, slänger ut benet och träffar motståndaren som kommer i 
hög fart. Därmed äventyrar Johansson Kalix-spelarens säkerhet. En sådan brutal 
bentackling innebär enl DN:s riktlinjer minst 2 matchers avstängning.   
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga Isac 
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Johansson 2 matcher, 22-11-18 Örebro SK – Falu BS och 22-11-19 Katrineholm 
Bandy – Falu BS. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-11-19 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. (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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