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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Andreas Karlsson, Västerås SK/TB Västerås 
 
Bestraffning:  
I en match U17 Nationell mellan Västerås SK/TB Västerås – Vetlanda BK 2022-11-
20 blev ovan rubricerad ledare avvisad från arenan för upprepat olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Ledaren i VSK/TB Andreas Karlsson hade fått flera tillsägelser under matchen. Han 
rörde sig även runt banan för att samla bollar och vid en sådan rundvandring 
protesterade han mot domslut både verbalt och kroppsligt. Han fick en tydligt muntlig 
erinran. I matchminut 79 protesterade han igen och fick en grov anvisning. Han fick 
lämna ledarbänken och matcharenan. Mycket motvilligt gick han ut från arenan och 
det krävdes flera tillsägelser för att få honom utanför arenan. 
 
Yttrande från Andreas Karlsson: 
Det var en tät och jämn match i snöiga förhållanden. Det var mycket kamp och varje 
situation var av värde. Detta gjorde att anspänningen var hög hos de flesta. Tyvärr 
kunde jag inte hantera mina spontana känslor vid ovan redovisade situationer. Jag 
ber om ursäkt för det.  
 
När jag får det röda kortet väljer jag att lämna arena på riktigt. Inte bara hoppa över 
staket och stå kvar någon meter från isen. På vägen ut från arenan uppfattar jag det 
som att en av de assisterande tilltalar mig. Jag stannar upp för att fråga vad han sa. 
Han ber mig fortsätta ut vilket jag gör. Om det uppfattades som provocerande att jag 
stannade till för att höra vad AD sa så ber jag även om ursäkt för det. 
 
DN:s beslut nummer 22028:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Karlsson tillstår att han uttalat 
sig olämpligt och ber om ursäkt för detta. Som förklaring till sitt agerande anför han 
en alltför hög anspänning under matchen. DN anser det viktigt att alla ledare alltid 
försöker uppträda som goda förebilder gentemot sina spelare och att Karlsson brustit 
i detta avseenden 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, ge Andreas 
Karlsson en tillrättavisning för sitt beteende med uppmaningen att framledes försöka 
kontrollera sina känslor före, under och efter match.  
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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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