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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-10  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Martin Nitschke, GoIF Kåre 
 
Bestraffning:  
I Div 3-matchen mellan GoIF Kåre – Hagalunds IS 2022-12-06 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Hagalund startar i den 70 min ett anfall på vänsterkanten bollförande spelare som 
har hög fart drar sig in mot mitten när GoIF Kåres nummer 12 Martin Nitschke 
kommer delvis från blindside från bollförande spelare, han utför en brutal bentackling 
som gör att Hagalundspelaren blir liggande. Jag blåser av och har annonserat 
utvisning, efter kort överläggning med AD2 så är vi överens det är en brutal 
bentackling. Jag åker ut till utvisningsbåset och meddelar nummer 12 att det är grovt 
matchstraff och visar det röda kortet.  
 
Martin Nitschke lämnade planen omgående utan kommentarer. 
 
Yttrande från Martin Nitschke: 
Spelaren I Hagalund kom mot ett samlat försvar, åkte diagonalt mot straffområdet 
där ca 5 försvarare var placerade. Jag klev upp och skulle ta boll och träffade ben 
och axel samtidigt. En person i Hagalund sa efter händelsen att det nästan är 
matchstraff varav domaren ändrar sitt beslut. Resterade spelare i båda lagen var 
oförstående till matchstraffet och var gemensamt uppgivna till domarnivån. Inget bråk 
eller tjafset skedde utan alla blev bara förvånade att det röda kortet kom upp helt 
plötsligt. Liknade tacklingar sker fler gånger varje match i division 3 och värre saker 
kan hända varje match, inklusive denna match om inte duktigare spelare med högre 
fart undviker och hoppar ur situationer för att skydda sig själva i stället för att fullfölja 
anfall. Matchen i sig var inte alls ful och aggressiv så tacklingen var inte alls gjord 
med uppsåt att skada. 
 
Värt att nämna är också att domare Bo Fasth under matchen tog många konstiga 
beslut och höll en helt annan nivå än sin kollega. Han visste dessutom inte resultatet 
i halvtid då han trodde att det stod 4-2 till Kåre. Detta fick spelare i båda lagen under 
andra halvlek övertyga honom att så inte var fallet, utan att 3-2 var det rätta 
resultatet. 
 
Att spela i division 3 medför även utmaningar med att få ihop spelare och om en 
tackling som denna ska rendera i matchstraff och avstängning så kommer inget lag i 
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division 3 att kunna få ihop spelare till nästkommande matcher eller ha ork att 
fortsätta sin verksamhet. 
 
Kanske också ska säga att anledningen till att jag lämnar utan protester är att det är 
konsekvent omöjligt att prata med Bo Fasth då han är väldigt hetsig ute på plan. Att 
protestera mot ett felaktigt beslut riskerar därför bara att han får för sig någonting 
ännu konstigare i sin sinnesstämning ute på plan. 
 
Han hade inte heller någon utvisning sen tidigare och de flesta spelare får 
godtyckliga tillsägningar under matchen även om de inte har varit närvarande i en 
situation, då många tillsägningar sker oförståeligt till någon som bara har vart nära en 
viss situation. 
 
Tråkigt och sorgligt i en premiärmatch där båda lagen tyckte att det var en härlig 
match och har svårt att förstå domarnivån och grovt matchstraff. Tycker att utvisning 
och lindrigt matchstraff vore rimligt. 
 
DN:s beslut nummer 22033:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Enl anmälan utför Nitschke en 
brutal bentackling och Nitschke själv anger i sitt yttrande att han i sitt försök att ta boll 
träffar motståndaren med ben och axel. Utifrån detta anser DN det klarlagt att 
Nitschke utför en bentackling som fäller motståndaren och därmed får anses vara 
brutal. Enl DN:s riktlinjer för bestraffning innebär en brutal tackling minst 2 matchers 
avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Martin 
Nitschke 2 matcher, 22-12-14 SIF Norrtelje – GoIF Kåre och 22-12-20 Helenelunds 
IK – GoIF Kåre. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-20 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 
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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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