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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Samuel Wahlberg, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I Div 1-matchen mellan Gripen/Trollhättan BK – IFK Vänersborg 2022-12-30 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Anfallande Gripenspelare jagar boll på Vänersborgs planhalva upp mot vänster 
hörnflagga sett i anfallande lags riktning, Gripenspelaren har någon meter fram till 
bollen när försvarande Vänersborgsspelaren nr. 18 Samuel Wahlberg kliver in och 
bentacklar anfallande Gripenspelaren. 18 Samuel Wahlberg har inte bollen inom 
spelbart avstånd eller någon intension att ta bollen utan satsar enbart på 
motspelaren. Gripenspelaren blir liggande på isen men tar sig för egen maskin till 
avbytarbåset efter lite återhämtning. Detta händer i den 78:e matchminuten, utvisad 
spelare lämnar planen utan protest.  
 
Matchen är av karaktären att Gripen har ett erfaret lite äldre och tyngre lag som står 
upp fysiskt men juste. Vänersborg har ett ungt och oerfaret lag som i mina ögon 
kanske inte borde ställas på isen. Man klagar på domslut som man tycker är fel och 
uteblir när motståndarna är tyngre och mer fysiska men justa. 
 
Yttrande från Samuel Wahlberg gm Magnus Berner: 
Samuel Wahlberg hävdar att han strävade mot bollen och ej hade för avsikt att gå 
enbart mot spelare, hävdar samtidigt att det var vänster överarm och vänster sida 
överkropp som fällde en ganska stillastående Gripen spelare, ej bentackling enligt 
domarutslaget.  
 
Samuel anser att det är en 10 minuters utvisning men ej av den grad att det skall 
orsaka rött kort och matchstraff. Det fanns under matchen andra mer allvarliga 
förseelser från bägge lagens sida som borde orsakat rött kort men som enligt 
domarna trots farligt spel ej resulterade i röda kort.  
 
Samuel instämmer också med HD:s beskrivning att han lämnade isen utan några 
protester. 
 
DN:s beslut nummer 22049:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Wahlberg 
tacklar sin motståndare på ett brutalt sätt och utan intention att ta bollen. Enl DN:s 
riktlinjer innebär ett sådant regelbrott minst 2 matchers avstängning. DN tar dock 
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hänsyn till Wahlbergs ålder och reducerar avstängningen med 1 match.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Samuel 
Wahlberg 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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