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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Linus Lind, Villa/Lidköping BK 
 
Bestraffning:  
I en match i Stjärnkliniken Cup mellan Villa/Lidköping BK – Stabaek 2022-12-27 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I 12:e matchminuten blåser domaren straff till Stabaek och Linus Lind reagerar mot 
domslutet. Spelaren får 6 min olämpligt uppträdande, på väg ut till utvisningsbåset 
slår Linus med klubban i isen samt kastar klubban och hjälmen i båset. Han blir grovt 
utvisad för olämpligt uppträdande och på vägen ut från isen kastar han klubban 
utefter isen mot hörnflaggan. Det är inga andra spelare i närheten och jag bedömer 
att skaderisken för andra är låg. Vid hörnflaggan kastar han iväg skridskoskydd och 
personer från arrangerande föreningen Katrineholm och spelarens förening möter 
upp spelaren och tar hand om honom. Vid ett möte mellan domare, ledare och cup 
general berättar ledaren att pojkens mamma tar tagit hand om honom. 
 
Yttrande från Christian Lind, pappa till Linus: 
Linus avser inte att komma med något ytterligare yttrande i detta ärende. 
 
DN:s beslut nummer 22050:  
DN:s ordförande fattade 22-12-28 ett interimistiskt beslut (22046) då förseelsen 
begicks under pågående cupspel och ett beslut om avstängning måste tas 
omedelbart. Beslut 22050 är ett fastställande av beslut 22046. 
 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Linds 
agerande är mycket olämpligt och att det inte hör hemma på en bandyplan. Enl DN:s 
regelverk ska missfirmelse av domaren innebära minst 2 matchers avstängning. 
 
Med ovan nämnda som grund samt med stöd av RF:s stadgar RF:s stadgar kap. 14 
§ 2 punkt 7 stänga av Linus Lind from 22-12-27—22-12-28 vilket innebär att han ej är 
tillgänglig för spel 22-12-28 Villa/Lidköping BK – Edsbyns IF och 22-12-28 
Villa/Lidköping BK - Stabaek. 
 
Vanligtvis anser DN att ungdomar 16 och yngre ska få reducering av strafftiden, sk 
”ungdomsrabatt”. Ett undantag från detta finns dock i DN:s riktlinjer som gäller vid rött 
kort för olämpligt uppträdande. Då ges ingen sådan ”rabatt”. 
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Då ovan nämnda matcher redan är spelade utan Linds deltagande är avstängningen 
avtjänad. 
 
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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