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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-07  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Oscar Mani, UNIK BK 
 
Bestraffning:  
I en match U16 Regional Öst mellan UNIK BK – Katrineholm Bandy 2022-12-03 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchen mellan UNIK - Katrineholm var överlag väldigt lugn och ej svårdömd match 
med fåtal övriga incidenter. Katrineholm var det klart bättre laget vilket syntes i form 
av bollinnehav samt resultat. I den 87 matchminuten gör Katrineholm sitt 12:e och 
sista mål för matchen via en retur på ett frislag. I samband med det målet och 
uppsamlingen av spelare från båda lagen i straffområdet sker en väldigt kort 
konfrontation med fåordig diskussion mellan UNIK:s spelare nr 33 Oscar Mani och 
Katrineholms spelare nr 10 Emil Sundström som inte fortlöper till något mer. AD 
domaren Ludvig Von Polgar är ett fåtal meter ifrån situationen samt även jag som 
sluter upp runt situationen efter att målet gjorts för att konfirmera målgörare samt 
assist.  
 
Efter denna fåordiga diskussion mellan nämnda spelare vänder Emil Sundström och 
åker mot egen planhalva med ryggen mot Oscar Mani. Efter ca 3-4 meter angriper 
Oscar Mani Emil Sundström bakifrån på ett våldsamt sätt som äventyrar Emils 
säkerhet. Detta genom att hoppandes i låg fart ta ett strypgrepp/nackgrepp genom att 
kroka armen runt Emils hals. Emil faller baklänges och landar på rygg. Oscar Mani 
utvisas 10 minuter olämpligt uppträdande och han sätter sig på utvisningsbänken 
utan protest. Efter kort samverkan med AD Ludvig Von Polgar kommer vi fram till att 
förseelsen ska ändras till Grovt matchstraff, Olämpligt uppträdande. I matchminut 88 
åker jag åker mot utvisningsbänken och visar upp det röda kortet, varpå jag säger att 
han nu får lämna planen och byta om. Han tar sig över spelplanen med mig åkandes 
bredvid då jag även ska informera ledare vad som skett. Ledaren frågar om Oscar 
kan sitta kvar, varpå jag svarar nej, han ska in till omklädningsrummet. Oscar Mani är 
inte i denna situationen fullt villig att lämna spelarbänken där han tagit på sig 
skridskoskydden. Varpå jag höjer rösten och beordrar honom att lämna arenan.  
 
Spelare Nr 10 Emil Sundström fortsätter att spela matchen. 
 
Yttrande från Oscar Mani: 
Jag var upphetsad av matchen och att det gick dåligt för oss. När motståndarlaget 
gjorde mål var jag självklart irriterad. Då kom en spelare i Katrineholm och firade 
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”drygt” framför mig för att trigga igång mig ännu mer. Då tappade jag behärskningen 
och drog ner honom på isen vilket var extremt dumt och onödigt. Jag hoppas inte 
någon skadades och att ni kan se min sida av händelsen och märka att jag är mycket 
ångerfull. 
 
DN:s beslut nummer 22031:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Mani 
uppträtt på ett sätt som inte är förenligt med regelverket genom att attackera en 
motståndare bakifrån enbart med anledning av att han uppfattat Katrineholms-
spelaren som ”dryg”. Ett sådant uppträdande innebär enl DN:s riktlinjer minst 2 
matchers avstängning.  
 
Trots Manis relativt låga ålder medger inte DN någon reducering av avstängnings-
tiden då han fick det röda kortet pga olämpligt uppträdande. Av DN:s riktlinjer för 
hantering av bestraffningsärende framgår att: Enl RF:s stadgar kap 14 §7 
Straffmätning ska den felandes ålder (18 år och yngre) beaktas vid beslut om 
avstängning. // För DN innebär detta att ungdomsspelare 16 år och yngre vanligtvis 
får sin avstängning reducerad med 1 match. Detta gäller dock inte om en spelare 
som är 16 år eller yngre får grov utvisning för olämpligt uppträdande. Då ger 
nämnden ingen ”ungdomsrabatt”. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Oscar 
Mani 2 matcher, 22-12-11 GT/76 – UNIK BK och 22-12-17 IK Sirius – UNIK BK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-17 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
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  
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Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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