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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Klara Sörbom, Hammarby IF 
 
Bestraffning:  
I en match i Flickallsvenskan mellan Hammarby IF – Västerås SK 2022-11-27 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchen mellan Hammarby IF och Västerås SK, kl 09:40 den 27 november. 
Anmälan avser nr 25 Klara Sörbom i Hammarby IF. Hänvisas vidare som nr 25. I 
situationen var även nr 11 i Västerås SK inblandad som utsatta spelaren för det 
brutala spelet.  
 
I matchminut 55´samlar nr 11 i VSK fart nerifrån egen planhalva och driver ensam 
upp bollen till mittplan med hög fart. Nr 11 kliver inåt i banan för att undvika 
styrningen från HIFs försvar. Då kommer nr 25 i motsatt riktning gentemot sitt egna 
lags styrning i hög fart rakt mot nr 11 i VSK. Utsätter så nr 11 för brutalt spel då nr 25 
även har sitt högra ben i släpande/onaturlig position när kollisionen sker. Kollisionen 
är på ett sådant sätt att nr 25:s högra ben samt höft träffar över nr 11 båda ben. Nr 
25 utsätter sig själv men speciellt nr 11 för stor skaderisk i samband med kollisionen 
men även då båda flyger upp i luften och landar hårt i isen pga den höga farten från 
båda spelarna. Ingen blev allvarligt skadad.  
 
Jag blåser av direkt och tar ett domarråd efter vi säkerställt att det inte var någon 
skadad. Vi utdelar efter domarrådet grovt matchstraff till nr 25 för brutal bentackling. 
Nr 25 sitter redan på utvisningsbänken vid det här laget och tar emot sitt straff utan 
några motsägelser och åker lugnt ut från isen och in i omklädningsrummet.  
 
Matchens karaktär före förseelsen är väldigt lugn mellan lagen. Jämn matchning 
mellan lagen i första halvlek, sedan har Hammarby lite högre tempo i andra. Endast 
några situationer där det varit bökigt i straffområdet. Men inget snack mellan lagen, 
utan var väldigt trevliga mot varandra rakt igenom matchen. 
 
Yttrande från Klara Sörbom: 
Först önskar jag framföra att jag är en person som respekterar regler och förstår 
varför de finns i vår sport. Ytterst handlar det om att reglerna är till oss spelare och 
som vår tränare alltid säger, vi ska spela schysst bandy tjejer och fokusera på vårt 
spel och aldrig ifrågasätta domaren.  

Med det sagt beklagar djupt den olyckshändelse som inträffade vid vår match mot 
VSK i helgen och jag är väldigt tacksam över att ingen skadades vid kollisionen.  
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Här följer min uppfattning av situationen: 
VSK slår ett frislag upp mot vårt mittfält, en boll som studsar och byter ägare flera 
gånger. Jag som spelade topp gjorde som jag brukar för att vara spelbar, nämligen 
komma ner centralt i banan och ta en båge ut mot sargen för att vara spelbar. Jag 
hinner se att bollen slåss upp i banan mot VSK mittfält/försvar innan jag tog åkningen 
i en båge ut mot sargen för att åter svänga in mot min position. När jag kommer ur 
svängen får jag väja tvärt in i banan för egen spelare (höger vinge nr 3) sekunden 
senare ser jag bollen rakt framför mig och sträcker ut klubban för att ta bollen när det 
bara small mot min högra höft/sida utan förvarning. Jag slungades omkull och blev 
liggande på isen med smärta i bakhuvud, revbenen på höger sida och höft.  

Mina lagkamrater fick hjälpa mig upp då jag var groggy och kunde inte belasta högra 
benet pga smärta i höften och svårigheter att ta in luft. Då fick jag veta att jag blivit 
utvisad och förd med lagkamraternas hjälp till utvisningsbåset där tillkallad 
matchläkare (Hanna Norberg) började undersöka mig.  

I samband med läkarundersökningen kom domaren och gav mig det röda kortet 
vilket gjorde mig helt förkrossad och jag ville förklara att det var en olyckshändelse.  

Jag har spelat 65 matcher i flickallsvenskan och Damallsvenskan sedan 2018 och 
aldrig varit utvisad. Jag beklagar djupt hur kollisionen kan ha uppfattats och är väl 
medveten om regelverket men jag skulle aldrig med uppsåt skada en annan 
människa.   

 
DN:s beslut nummer 22029:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Sörbom i 
hög fart och med släpande ben delar ut en bentackling och därmed utsätter både 
motspelaren och sig själv för betydande skaderisk. Denna typ av brutal tackling 
innebär enl DN:s riktlinjer minst två matchers avstängning. Med hänsyn till Sörboms 
ålder reducerar DN dock hennes avstängning med en match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Klara 
Sörbom 1 match, 22-11-27 Kalix Bandy – Hammarby IF. Då denna match redan är 
spelad utan Sörboms deltagande är hennes avstängningen redan avklarad. 
 
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 
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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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