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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-18  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Gabriel Hultgren, Frillesås BK 
 
Bestraffning:  
I elitseriematchen mellan Frillesås BK – IK Sirius 2022-11-15 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchen mellan Frillesås BK och IK Sirius var en jämn match med schysst spel och 
utan några större händelser förutom denna. I matchens 54:e minut går IK Sirius till 
anfall genom spelare nummer 21 Tobias Nyberg. Tobias åker med bollen från egen 
planhalva och åker med hög fart in på högra delen av Frillesås planhalva. Halvvägs 
in på planhalvan viker Tobias in mot mitten mellan två försvarare i Frillesås. Han får 
bollen något för långt ifrån sig och väljer att försöka ändra riktning till vänster om 
Frillesås högerback Gabriel Hultgren. I samma situation så kommer Frillesås 
försvarare Gabriel Hultgren från vänster och bryter bollen omedelbart innan han 
tacklar Tobias Nyberg. När tacklingen sker är Gabriel i en hukande position och han 
träffar Tobias med sin höft och högra ben som han har utsträckt bakom sig. Jag 
befinner mig rakt bakom situationen under matchen och kan inte då uppfatta att 
bollen bryts. Jag bestämmer mig efter domarråd att utdöma grovt matchstraff till 
Gabriel Hultgren för bentackling.  
 
Gabriel utvisas enligt regel 16.7 för resten av matchtiden då han angriper en 
motspelare med hög hastighet och äventyrar spelarens säkerhet. Gabriel lämnar 
planen utan protester och Tobias spelar inte mer i matchen.  
 
Efter att ha sett situationen på video i efterhand är det tydligt att Gabriel bryter bollen 
omedelbart innan tacklingen. Jag uppfattar ändå att själva tacklingen uppfyller 
kriterierna för grovt matchstraff enligt regel 7.1. Tacklingen är otillåten då han sänker 
sin kroppsposition och träffar anfallaren i knähöjd. Eftersom skaderisk föreligger ska 
spelaren utvisas för resten av matchtiden. Jag har dock svårt att avgöra betydelsen 
av brytningen omedelbart innan tacklingen.  
 
Videosekvens bifogas och situationen sker när matchklockan står på 54:01. 
 
Yttrande från Gabriel Hultgren: 
Vi får någon typ av omställning mot oss. Vi är någorlunda samlade men så ser jag att 
Nyberg åker mot mig men sedan tappar han ifrån sig bollen. Jag ser bara bollen och 
bryter den, medans jag tar bollen åker han rakt in i mig och jag blir lika chockade av 
smällen som han tror jag. Han kliver ju liksom in själv i ett stängt lag och tappar 
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bollen. Jag gör bara som vanligt och tar bollen. Jag har ingen som helst intuition att 
ta spelare överhuvudtaget det ser man till och med om man kollar på videon. Jag står 
upp hela tiden tills han träffar min kropp och det är därför som de ser ut som jag har 
ett ben i marken, men sträcker bara klubban efter bollen och tar den. Situationen går 
så fort att jag inte ens hinner tänka, men min känsla efter var ett det var en superbra 
brytning, man brukar ju känna efter när man har gjort något fel eller klumpigt så det 
är därför jag tycker det känns så konstigt. Särskilt när domaren egentligen bara 
tänker ta frislag. Blir chockade när de säger att det är utvisning.  
 
Det är min syn på situationen, det var aldrig min intuition att det skulle hända något 
annat än att ta bollen. 
 
DN:s beslut nummer 22025:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att det är en mycket svårbedömd situation men där 
tacklingen är otillåten då Hultgren har en låg kroppsposition och träffar motståndaren 
i knähöjd. HD anger också i sin anmälan att då skaderisk enl honom föreligger, 
uppfylls kriterierna för grovt matchstraff enligt regel 7.1. 
 
Hultgren anger själv att hans enda intention är att ta bollen vilket han också gör i 
samma moment som motståndaren faller över hans ”släpande” ben. Oaktat detta 
anser DN att bentacklingen är brutal och äventyrar motståndarens säkerhet. Enl 
DN:s riktlinjer för bestraffning innebär detta 2 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Gabriel 
Hultgren 2 matcher, 22-11-18 Hammarby IF – Frillesås BK och 22-11-25 Frillesås BK 
– Broberg/Söderhamn IF. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 22-11-25 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.  

http://www.svenskbandy.se/
mailto:riksidrottsforbundet@rf.se


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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