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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Kevin Baas, Hammarby IF 
 
Anmälan:  
Efter en match U16 Regional Östra mellan Katrineholm Bandy – Hammarby IF 2023-
01-06 anmälde Katrineholm Bandy gm Fredrik Wintervide en situation i matchens 
85:e minut. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Ca 85 minuter in i matchen gör nr 19 i Hammarby Kevin Baas en genomåkning men 
blir stoppad av Katrineholms försvarare och får inte till något skott på mål. I ren 
frustration slår han då med sin klubba med full sving på Katrineholms spelare nr 8. 
Denna spelare är ej bollförande eller har något med anfallet att göra sedan tidigare. 
Röd spelare har blicken mot bollen som är på väg ut mot sargen och har ingen 
möjlighet att se att slaget komma. Slaget träffar röd spelare på armen och av 
smärtan faller sedan spelaren på isen.  
 
På filmen ser man klart att flera spelare i Katrineholm reagerar och försöker att få 
domarens uppmärksamhet. Spelare nr 8 i Katrineholm upplever enorma smärtor och 
kan ej fullfölja matchen utan uppsöker läkare. Efter undersökning och röntgen kan 
man konstatera att armen lyckligtvis ej är bruten men att muskeln är skadad av det 
hårda slaget från nr 19 i Hammarby. Inget gips behövs just men vila och armen i 
mitella i två veckor. Ny undersökning och bedömning ska göras hos ortoped efter två 
veckor. Skadan gör att spelaren inte kommer att kunna spela bandy på flera veckor 
framöver. 
 
En film och tre bilder bifogades anmälan. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Utlåtande från VGG: 
VGG anser att det är stor skaderisk gällande klubbslaget mot spelaren. Hade 
klubban träffat högre upp så hade en hjärnskakning varit uppenbar. 
 
Yttrande från HD Ted Esplund: 
Situationen är beskriven i anmälan precis så som jag upplevde situationen. 
Hammarbyspelaren anfaller och blir stoppad. Min placering är så som jag minns det i 
straffområdet på motsatt sida från situationen (spelarbänken).  

Spelet vänder ut mot sargen vid sekretariatet och jag ser att spelaren i Katrineholm 
blir liggandes kvar på isen efter närkampen med anfallande spelare.  
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Av reaktionerna förstår jag att något hänt men jag har inte från min position uppfattat 
det slag som beskrivs.  

Matchen dömdes med tvådomars system och sannolikt har jag som närmsta domare 
släppt blicken från de båda spelarna för tidigt för att uppfatta vad som händer 
alternativt haft spelare mellan mig och situationen.  

Tillägg från HD till yttrandet: Filmsekvensen beskriver situationen tydligt och 
personligen så stämde det väl med min uppfattning av vad jag skulle kunnat sett av 
situationen. Spelaren som slår slaget har klubban upp mot banan och jag har 
två  röda försvarare mellan mig och där slaget utdelas. Jag har som beskrevs i 
inlagan inte haft möjlighet att uppfatta vad som hände. 
 
Yttrande från Kevin Baas: 
Det är inte meningen att träffa honom. Jag tror jag till och med blundar där och bara 
ska slå klubban mot isen, jag slår ju i isen precis efter för det var det jag skulle göra. 
Det var en som drog mig i tröjan och en som bröt, det var en okej brytning, jag var 
bara frustrerad. Sen åkte de efter mig och jag kunde inte vända om. Sen åkte jag till 
honom men jag vet själv när jag har fått slag på mig att man brukar bara vilja vara i 
fred då.  
 
Yttrande från Kevin Baas gm Jim Baas, pappa: 
Kevin har inte för avsikt att träffa någon spelare med klubban eller skada någon. Han 
är överraskad att det behövde ses över av en ortoped och beklagar händelsen. 
 
DN:s beslut nummer 22052:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar händelsen. 

Nämnden anser att Baas bakifrån utdelar ett brutalt slag med klubban utan hänsyn till 
motspelaren vilket riskerar dennes säkerhet och utsätter honom för en betydande 
skaderisk. DN:s ledamöter ser mycket allvarligt på denna typ av regelbrott som ska 
leda till kraftfulla bestraffningar. 

DN beslutar därför att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Kevin Baas 
från all bandy under tiden från och med beslutsdatum till och med 23-02-12. DN vill i 
detta sammanhang påpeka att avstängningstiden hade blivit avsevärt längre om 
nämnden inte tagit hänsyn till Baas ålder och reducerat avstängningstiden. 
 
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. 
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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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