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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-20  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Linus Ringqvist, Borgia/Norrköping BK 
 
Bestraffning:  
I en match U16 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 Derbyspelare har bollen vid sargen på offensiv planhalva och rör sig i hög fart. 
Borgias försvarsspelare blir bortfintad och Derbyspelaren kommer runt. I detta läge 
vänder sig Borgiaspelaren med ryggen mot Derbyspelaren och sträcker ut sitt ben 
bakåt. Denna handling äventyrar Derbyspelarens säkerhet. Derbyspelaren blir fälld 
och HD blåser frislag och visar utvisningstecken för bentackling. Därefter har HD och 
AD domarråd och de är överens om att förseelsen bör bestraffas med grovt 
matchstraff. HD åker därefter till utvisningsbänken och visar det röda kortet.  
 
Den utvisade spelaren lämnar spelplanen utan protester. Den spelare som blev fälld 
spelar vidare när spelet återupptas. 
 
Yttrande från Linus Ringqvist: 
Min upplevelse av situationen var att jag hade bollen på väg mot deras mål, släpper 
ut bollen  till en av mina spelare, då slänger Derbyspelaren ut klubban i min 
bröstkorg. Han fortsätter hem för att försvara bollen, deras försvar slänger ut bollen i 
sargen han tar en sväng ut med sargen och tar med sig bollen jag är väldigt sugen 
på att ta tillbaka bollen och kanske var lite frustrerad över det som hände tidigare. 
Han petar bollen i sargen så den studsar förbi mig och går för att köra runt mig och 
jag ville såklart stoppa honom men det blev mycket hårdare än jag tänkt.  
 
Mina tankar kring matchen för övrigt är att domarna blåste alldeles för lite och fel åt 
båda hållen. Det var nästan bara HD som blåste vilket betyder att mycket blev fel och 
missades. Jag tror att det bidrog till en onödig frustration hos båda lagen. 
 
DN:s beslut nummer 22040:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. HD och Ringqvist beskriver 
det faktiska händelseförloppet på snarlika sätt. Motståndaren lurar Ringqvist som i 
sitt försök att stoppa anfallaren sträcker ut benet och fäller honom på ett brutalt sätt 
som äventyrar Derby-spelarens säkerhet. Enl DN:s riktlinjer innebär en sådan 
tackling minst 2 matchers avstängning men då Ringqvists ålder är en förmildrande 
omständighet reduceras avstängningen med 1 match. 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Linus 
Ringqvist 1 match, 22-12-21 Borgia BK – ÅBK/Tjust. 
 
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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