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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-20  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Karl Ström, Sandvikens AIK 
 
Bestraffning:  
I en match U19 Nationell mellan Edsbyns IF – Sandvikens AIK 2022-12-17 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 53 minuten driver Edsbyns spelare nr 75 (Arvid Rönnlund) bollen utmed sargen 
på offensiv planhalva. Rönnlund är uppvaktad av Sandvikenspelare som försöker 
bryta Edsby-spelarens möjlighet att fortsätta anfallet. I samband med detta kommer 
SAIK-spelare nr 24 (Karl Ström) inifrån spelplanen och möter upp Edsby-spelaren 
med en höfttackling. Tacklingen sker med rumpa/höft och utan ansats att nå bollen. 
Edsbyns spelare Arvid Rönnlund flyger över sargen och in i läktarväggen som finns 
omkring 1 meter från spelplanen. Tacklingen är våldsam och äventyrar Edsbys-
pelarens säkerhet.  
 
Rönnlund blir liggande kvar på sidan av planen men kan efter en stund ta sig upp för 
egen maskin. Han skadas inte i samband med tacklingen och kan spela vidare i 
matchen.  
 
SAIK-spelare Karl Ström har inte tidigare i matchen varit utvisad, uppträder på ett bra 
sätt och lämnar spelplanen utan protester. 
 
Yttrande från Karl Ström: 
Jag upplever att jag kommer in i situationen hyfsat bra utan någon hög fart, farten i 
situationen står Edsby-spelaren för. Jag ser att spelaren väljer vägen rätt fram längs 
med sargen, jag stänger vägen utan att sätta ut någon rumpa eller höft och sedan 
faller jag framåt. Att Edsby-spelaren flyger över sargen och in i läktarväggen 
stämmer inte. Inte heller att Edsby-spelaren ligger kvar utanför planen stämmer utan 
han ligger inne på plan och reser sig direkt vilket syns tydligt på bifogat videoklipp. 
Jag åker och sätter mig på utvisningsbänken direkt och domaren åker sedan fram 
visar upp det röda kortet utan någon förklaring till varför jag får det. Jag accepterade 
en 10 minuters utvisning utan att protestera. 
 
Ett videoklipp bifogades yttrandet. 
 
DN:s beslut nummer 22041:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att den bifogade filmen klart visar att Ström inte spelar 
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på bollen utan sätter bara upp baken mot motståndaren och fäller honom. Ström 
utför alltså en brutal höft/ryggtackling utan möjlighet att spela på bollen, vilket enl 
DN:s riktlinjer innebär minst 3 matchers avstängning.  
 
Det finns dock två faktorer som påverkar Ströms avstängning. Dels Ströms relativt 
låga ålder som innebär att hans avstängning reduceras med 1 match. Ström har 
dock en tidigare avstängning, se ärende nr 22020, vilket är en försvårande 
omständighet för Ström och innebär att avstängningstiden förlängs med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Karl 
Ström 3 matcher, 22-12-18 Selånger SK -Sandvikens AIK, 23-01-07 Sandvikens AIK 
– IK Tellus samt 23-01-08 Sandvikens AIK - Nässjö IF.  
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-08 och avser 
allt bandyspel på juniornivå.  
 
DN vill för förekommen anledning, 5 avstängningsärenden inom SAIK:s ungdoms/- & 
juniorlag hittills denna säsong, anmoda föreningen att snarast genomföra en 
utbildningsinsats med syfte att få spelarna anamma Svensk Bandys värdegrund.  
 
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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