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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Isak Lundberg, Falu BS 
 
Bestraffning:  
I en match i U 19 Nationell mellan Falu BS – Nässjö IF 2023-01-07 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Isak Lundberg är licensierad för Sandviken AIK. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Yttre förhållanden i denna match var mycket snö i första och regn i andra. 
 
I matchens 51 minut mitt på Faluns planhalva ca; 3 meter från sargen driver spelare 
nr 40 i Nässjö (Elias Norrman)  upp bollen det blir lite trångt och han dribblar bollen 
mot några Faluspelare. Då kliver nr 33 i Falun (Isak Lundberg) upp och sätter en hög 
tackling som träffar i huvudet på nr 40 i Nässjö. Han blir liggande på isen och får 
hjälpas av efter en liten stund. Han blir borta resten av matchen och sjukvårdare blir 
kallade till platsen. Lundberg som åkt och satt sig på utvisningsbänken lämnar 
planen utan protester när jag visar och informerar om den grova utvisningen.  
 
I övrigt var det en snäll match med få situationer med tanke på vilket väder det var. 
 
Yttrande från Isak Lundberg: 
Nässjöspelaren kommer i hög fart mot vårt försvar. Det blir en trång situation och jag 
stänger luckan så att han inte hoppar insida. Jag upplever inte att tacklingen var mot 
huvudet och det var absolut ingen avsikt att skada. Jag står still, hoppar inte och har 
inte upp armbåge mot honom. Jag upplever inte att jag var provocerad innan 
händelsen, vet inte vad domaren menar med detta. 
 
DN:s beslut nummer 22053:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Lundbergs 
tackling mot huvudet är brutal och äventyrar motspelarens säkerhet. DN beslutar 
därför, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Isak Lundberg från all 
bandy fr o m beslutsdatum t o m 23-01-24. 
 
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) 
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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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