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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-08  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Dmitrij Tinin, Katrineholm Bandy 
 
Bestraffning:  
I en match U16 Regional Mellan mellan Katrineholm Bandy – Västerås SK 2022-12-
04 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt 
spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchens karaktär var i första halvlek mycket lugn och kontrollerad, både på 
spelplanen och vid bänkar. I andra halvlek efter ett antal mål började humöret i 
matchen påverkas och bli mer hetsigt. Och fler konfrontationer mellan spelare 
uppstod. I den 74:e matchminuten så hade hemmalaget #12 (den anmälde spelaren) 
blivit utsatt för en tackling som domarna bedömde som regelrätt. Nummer 12 var 
dock märkbart irriterad över att ej få domslut med sig. Situationen därefter berör 
situationen som resulterade i det grova matchstraffet. Vid händelsen som föranledde 
utvisningen så befann sig bollen i hemmalagets ägo längs med sargen, ungefär 15 
meter ovanför egen förlängd mållinje. Bortalagets #88 skulle jaga bollen och åkte 
därför mot den bollförande spelaren i hög fart. #12 befinner sig vid situationen i 
långsam rörelse mitt emellan sin bollförande lagkamrat och bortalagets #88 som 
avser att sätta press på bollförande spelaren. Avståndet mellan nr 12 och bollförande 
spelare är drygt 5-8 meter. När nr 88 ska passera nr 12 så stannar han och i en 
tacklingsrörelse riktad mot nr 88, höjer sin axel mot nr 88:s nedre del av huvudet. 
Smällen är mycket hård då nr 88 har mycket hög fart, även om nr 12:s fart är låg. 
Spelaren är uppenbart inte beredd på tacklingen, trots att nr 12 befinner sig framför 
honom och han har möjlighet och se honom så äger ingen av spelarna bollen och är 
flertalet meter därifrån.  
 
Nr 88 blir liggande kvar på isen och kan tillslut med hjälp av lagkamrater ta sig till 
bänken. Nr 88 kunde inte spela mer under resten av matchen på grund av skadan 
från tacklingen. Domarteamet bestående av två domare samlades snabbt när nr 12 
tillfälligt förvisats till utvisningsbåset. Efter ett kort domarråd rådde det klar enighet 
om att situationen skulle bedömas som brutalt spel och det röda kortet visades för nr 
12. Spelaren lämnade spelplanen helt utan protester mot domslutet. 
 
Yttrande från Dmitrij Tinin: 
Jag beklagar för vad som hände i gårdagens match. Jag tar emot min matchstraff 
eftersom spelaren som blev tacklad inte hade boll. Det var absolut inte med 
meningen att jag skulle gå rakt in i hen och att det blev "grovt” som domarna 
beskriver det. Personligen upplevde jag att det var axel mot axel och anledning till att 
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jag stod kvar på skridskorna var tack vare ojämn viktklass. Men som sagt beklagar 
jag väldigt mycket händelsen och jag hade det i huvudet hela kvällen efter matchen. 
 
DN:s beslut nummer 22032:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Tinin utdelar en 
brutal tackling mot nacke/huvud utan avsikt att ta bollen. Då motspelaren kommer 
med hög fart in i situationen bedömer nämnden att Tinin därmed utsätter honom för 
en betydande skaderisk. Enl DN:s riktlinjer innebär denna typ av tackling minst 3 
matchers avstängning. Nämnden tar dock hänsyn till Tinins relativt låga ålder och 
reducerar avstängningen med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Dmitrij 
Tinin 2 matcher, 22-12-09 Örebro SK – Katrineholm Bandy och 22-12-11 
Katrineholm/KIS - IK Sirius. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-11 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  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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