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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Linus Eriksson, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I en Div 1-match mellan Gripen/Trollhättan BK – IFK Vänersborg 2022-12-30 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Situationen äger rum mitt på Vänersborgs planhalva utmed sargen, bollen är låst mot 
sargen och ett antal spelare från vardera laget kämpar för att få loss den när en 
Gripenspelare knuffas över sargen och tumult uppstår. Samtliga domare ingriper för 
att hålla isär spelarna. AD 1 Mikael Roswall tar undan nr 10 i IFK Vänersborg Linus 
Eriksson bakifrån. Eriksson vänder sig om slår klubban mot Roswalls högra lår. Detta 
görs trots att Eriksson har tid på sig att se vem han slår klubban mot. Tilläggas att 
Roswall har en grön domartröja som avviker mot Gripens svarta tröjor. Eriksson 
lämnar planen under vissa protester.  
 
Detta inträffar under tilläggstid och när spelet återupptas återstår 1.5 minut att spela.  
 
Matchens karaktär är att Gripen har ett mer rutinerat och tyngre lag som spelar mer 
fysiskt men juste. IFK Vänersborg har ett ungt och oerfaret lag som väger alldeles för 
lätt. 
 
Yttrande från AD Mikael Rosvall: 
Det hela börjar med ett  utkast ifrån Gripens målvakt rakt fram i mitten. Gripen 
spelaren tar emot bollen och spelar ut mot sargen till lagkamrat som kommer med 
fart längs sargen 10-15 meter in på Vänersborgs planhalva möts han av en 
Vänersborgsspelare, då kommer det ännu en IFK spelare och trycker/tacklar hårt 
Gripen spelaren över sargen och tumult uppstår. Min position på planen när det 
händer är ett par meter innanför sargen lite ovanför straffområdet på Gripens sida 
 
Så när HD blåser och jag ser vad som händer åker jag med full fart till situationen 
som nu består av alla Vänersborgs spelare utom 2 som håller sig på avstånd. Jag 
greppar nr 45 i Gripen (Nicklas Ekelund) och nr 10 i IFK (Linus Eriksson) och drar 
dom bakåt. Gripen spelaren förstår vad jag menar och fortsätter att åka därifrån själv, 
IFK spelaren gör motstånd och blir pååkt av en lagkamrat och faller med 
bröstet/ansiktet ner mot isen och blir riktigt irriterad han vänder sig om och sitter upp 
tittar på mig skriker nåt vilket jag inte uppfattar därefter slår han mig med klubban 
över låret.  
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Jag höjer armen blåser med kraft i pipan och förklarar att han skall åka och sätta sig 
på utvisningsbänken vilket han gör under protest. Och i och med min signal mitt i 
kaoset så slutar alla att buffla på varandra men vänder då ilskan emot oss domare 
istället. 
  
Magnus AD2 håller koll på planen när jag och HD tar beslut om vilka som skall visas 
ut och för vad och att slå mig var rött kort. Därefter leder AD2 av Linus Eriksson av 
isen under protester mest av honom men även ett flertal andra yngre spelare som 
förklarar sitt missnöje.  
 
Mina egna tankar efter var att Jag behöll lugnet under hela situationen utan att brusa 
upp och bara var klar med vad som gällde. 
 
Efter matchen blir man ju mest arg på sig själv som inte lyckats hålla matchen i 60 
sekunder till. För mitt mål som domare är att leda matchen i rätt riktning utan sånt 
här. Men jag tycker ändå vi 3 domare gjorde allt vi kunde för att det skulle vara en så 
bra match som möjligt.  
 
Yttrande från Linus Eriksson: 
I samband med det tumult/ bråk som uppstod i matchens slutskede som orsakades/ 
initierades av Gripens spelare nr 9 som med klubban uppsträckt och crosscheckar 
IFK spelare nr16 i höjd med skuldror/ nacke. IFK:s spelare nr 10 liksom flera andra 
spelare från bägge lagen åker in mot oroshärden för att få isär de spelare som är i 
fight med varandra. Bakifrån kommer AD1 Rosvall, trycker bort och tar tag i tröjan på 
nr 10 och drar ner honom på isen liggandes på rygg, sätter sig upp med ryggen mot 
AD1 Rosvall. Linus Eriksson försöker ta sig upp och har sin klubba i höger hand, 
under resningsprocessen i moturs riktning rör sig klubban med kroppsrörelsen och 
råkar av misstag toucha AD1 Rosvalls ena lår. Linus Eriksson nr 10 har ej för avsikt 
att träffa eller skada varken domare eller motståndare utan har full fokus att få 
komma upp på skridskor och ståendes igen. Linus Eriksson (10) anser att händelsen 
ej är riktad mot domare eller motspelare utan en konsekvens av att han blir nerriven 
av AD1 Rosvall och att han försöker resa sig upp och att detta ej bör resultera i rött 
kort. Det finns även en videoupptagning som visar händelseförloppet.  
 
DN:s beslut nummer 22047:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
situationen. Nämnden finner att anmälan, AD:s yttrande och Erikssons yttrande på 
väsentliga delar skiljer sig åt från det filmklipp som DN:s ledamöter tagit del av. 
Filmen visar att Eriksson visserligen till en början deltog i handgemänget men hade 
dragit sig undan när AD kommer in i situationen. AD tar tag i Erikssons tröja för att 
föra undan honom men istället drar ner honom på isen. Det klubbslag Eriksson 
utdelar träffar visserligen AD:s ben men är inte särskilt hårt och utförs när han 
försöker resa sig upp med klubban i hand.  
 
Avsiktligt slag med klubban mot domaren betyder en längre tids avstängning. DN 
anser att Eriksson ska straffas med 2 matchers avstängning. Nämnden tar dock 
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hänsyn till Eriksson ålder och reducerar avstängningstiden med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Linus 
Eriksson 1 match, 23-01-06 IFK Vänersborg – Kungälvs SK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-06 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 
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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