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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-15  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jonas Kjellberg, Åtvidabergs BK 
 
Bestraffning:  
I Div 1-matchen mellan Åtvidabergs BK – Finspångs AIK 2022-12-10 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 69:e matchminuten, i en lugn situation, kommer ÅBK:s nr 4 (Jonas Kjellberg) in 
i hög hastighet som 3:dje part och kör på FAIK- spelare nr 16 (Simon Karlsson) och 
tacklar honom brutalt utan tillstymmelse till att försöka ta bollen. HD och AD blåser då 
straff och ger rött kort.  
 
I övrigt var det en normal match. 
 
Yttrande från Jonas Kjellberg: 
I den 69:e matchminuten räddar vår målvakt ett friläge i en tät situation i högt tempo 
framför mål. Vår målvakt hamnar på mage och tappar bollen som rullar ut ca 1m från 
hans handskar i öppet läge. Jag har i samma situation jobbat hårt i defensiven och 
rör mig då mot bollen för att försöka få bort den från målområdet. Samtidigt bromsar 
Finspångsspelaren som har haft den första målchansen in och vänder i samma 
rörelse för att också gå mot bollen i ett nytt försök att göra mål. Vi krockar och båda 
ramlar.  

Efter krocken ligger motståndaren kvar och säger på att han har ont i benet. Jag 
stannar i situationen och pratar med honom och försäkrar mig om att han inte är 
skadad. När han säger att han har fått en hård smäll på benet ber jag honom om 
ursäkt och förklarar att jag inte såg att han vände då jag koncentrerade mig på 
bollen. Min intention var att få bort bollen från mål och jag rör mig mot bollen i 
situationen. Att Finspång spelaren också rör sig mot bollen är väl bara naturligt när 
denne vill göra mål. Ingen av oss siktade in oss på motståndaren utan båda försökte 
ta bollen. Ingen av oss blev allvarligt skadade i händelsen och vi kunde båda 
fortsätta spelet. 

Jag tilldöms 10 min utvisning för ojuste tackling och Finspång tilldöms straff i 
situationen av assisterande domare som stod närmast då denne anser att jag var 
tvåa på bollen.  
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Jag åker lugnt till utvisningsbåset och sätter mig. En lång stund senare kommer 
huvuddomaren fram till mig och säger att de i efterhand har bedömt situationen som 
brutal tackling och matchstraff. Jag följer domarens beslut och åker lugnt av planen. 

Jag motsätter mig dock domarnas bedömning gällande Brutalt spel och matchstraff 
då jag bara försökte få bort bollen från en målsituation för motståndarna. Att vi 
krockar är enligt min uppfattning bara en olyckshändelse som händer i tävlings-
momentet att nå bollen. Jag anser inte att jag gick in i spelsituationen brutalt och 
hade ingen avsikt att försöka skada någon annan spelare. Assisterande domares 
första bedömning att motståndaren når bollen först och att jag är tvåa vilket resulterar 
i straff och 10 min utvisning för ojuste tackling kan jag acceptera men inte ändringen 
till brutalt spel och matchstraff en lång stund efter händelsen. 

Min spelstil är inte att spela tufft eller vårdslöst utan jag brukar uppträda juste och 
visa hänsyn mot både motståndare och domare. Detta visar även statistiken över min 
långa karriär som bandyspelare. 

DN:s beslut nummer 22037:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Kjellberg 
går in i situationen med hög fart och att tacklingen är brutal. Kjellberg själv anser att 
incidenten var en oavsiktlig kollision och olyckshändelse men då HD i match-
situationen bedömt att tacklingens brutalitet motiverade ett rött kort, har DN att fatta 
sitt beslut med detta som grund. En brutal tackling innebär enl DN:s riktlinjer minst 2 
matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Jonas 
Kjellberg 2 matcher, 22-12-17 Köpings IS – Åtvidabergs BK och 22-12-26 
Åtvidabergs BK – Derby/Linköpings BK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-26 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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