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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-20  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Tobias Fjellner, Borgia/Norrköping BK 
 
Bestraffning:  
I en match U 16 Regional Mellan mellan Derby/Linköping BK – Borgia/Norrköping BK 
2022-12-16 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för 
brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
En anfallare från Derby jagar i hög fart en boll som rör sig mot den vänstra delen av 
straffområdet. Anfallaren kommer att bli ensam med Borgias målvakt (Tobias 
Fjellner) som går ut mot bollen och lägger sig ner på sidan för att stoppa bollen med 
benskyddet. Anfallaren och målvakten når fram till bollen nästan samtidigt och 
målvakten fullföljer en benrörelse riktad mot anfallarens skridskor vilket äventyrar 
anfallarens säkerhet. Anfallaren blir fälld och HD blåser straff och visar 
utvisningstecken mot målvakten för bentackling. HD har därefter domarråd med AD 
som instämmer i att förseelsen bör bestraffas med grovt matchstraff. HD visar det 
röda kortet och målvakten protesterar ej men går inte omedelbart till 
omklädningsrummet eftersom reservmålvakt saknas och byte av målvaktsskydd 
genomförs.  
 
Anfallaren spelar vidare när spelet återupptas. 
 
Yttrande från Tobias Fjellner: 
Min uppfattning är att bollen rullar in i den högra halvan av straffområdet från min 
sida sett. En Derbyspelare jagar bollen så jag rusar ut för att hinna först till bollen. 
Jag gör det men någon sekund senare kommer spelaren och kör in i det benskydd 
jag drog fram mot bollen. När vi krockar tappar jag bollen så att den glider under mig. 
Det var inget försök att tackla spelaren utan det blev mest en restprodukt av att vi 
krockade. 
 
DN:s beslut nummer 22039:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Fjellner när han 
fullföljer benrörelsen mot motståndarens ben/skridskor, utsätter spelaren från 
Derby/Linköping för en betydande skaderisk och äventyrar dennes säkerhet. Denna 
typ av regelbrott innebär vanligtvis 2 matchers avstängning men DN tar hänsyn till 
Fjellners ålder och reducerar avstängningen med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Tobias 
Fjellner 1 match, 22-12-21 Borgia BK – ÅBK/Tjust. 
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Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-21 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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