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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Isac Stolt, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I Div 1-matchen mellan Blåsut BK – IFK Vänersborg 2023-01-08 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Bollen är i spel på Blåsuts planhalva, spelas ut på högerkanten mitt på planhalvan, 
Blåsut-spelaren jagar bollen men när han passerar 91 Isac Stolt delar denne ut en 
bentackling mot Blåsut-spelaren som faller till isen. 91 Isac Stolt har inte bollen inom 
spelbart avstånd utan går enbart på spelaren utan intension att försöka ta boll. HD 
Sven-Olof Bly verkställer utvisningen och efter domarråd med AD 2 Magnus Lundell 
bestäms att det är ett rött kort ,grov utvisning av 91 Isac Stolt.  
 
Spelaren har ingen intension att spela på boll och förseelsen är i uppspelsfasen för 
Blåsut planhalva. Stor skaderisk föreligger. Den utvisade var inte provocerad eller 
haft någon bestraffning tidigare under matchen.  
 
Matchens karaktär var fartfylld och normal. Tidpunkt för förseelsen var 64,48 Den 
utvisade lämnade planen utan nämnvärda protester. Den utsatte spelaren kunde 
fullfölja matchen utan skada.  
 
Bollen var i spel när förseelsen inträffade. 
 
Yttrande från Isak Stolt gm Magnus Berner: 
Isac Stolt (91) spelade topp forward och stötte högt i höjd med vänster frislagscirkel 
på Blåsuts planhalva. Aktuell Blåsutspelare kommer i moturs båge i eget 
straffområde med boll. Från andra hållet, i medurs båge kommer en annan 
Blåsutspelare och tvingar bollförande Blåsutspelare i riktning mot Stolt som bromsar 
in när han ser bollförande Blåsutspelare komma emot honom. Enligt 
videoupptagningen så åker icke bollförande Blåsutspelare förbi den bollförande 
spelaren strax innan kollisionen är ett faktum. Stolt som med sin ålder väger lätt 
jämfört med de mer seniora Blåsutspelarna bromsar in, Blåsutspelaren som 
upptäcker Stolt för sent försöker ta sig förbi Stolt genom dragning inåt i plan faller 
hårt efter att ha åkt in i den bromsande, vid kollisionen stillastående Stolt. Mycket av 
incidenten är kopplad mot att bollförande spelare skyms av den förbipasserande icke 
bollförande Blåsutspelaren. Från det att sikten blir klar för bollförande (när icke 
bollförande BBK spelare passerar) är det endast ett fåtal meter fram till Stolt (som 
inser att här kan det smälla) bromsar in och gör allt som står i sin makt att minska risk 
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för kollision. Att Blåsutspelaren träffas beror på den sista dragning han gör i sitt 
försök att ta sig förbi Stolt men (91.Stolt) gör allt som står i sin makt att minska 
kollisionshastigheten SAMT stoppa både BOLL och SPELARE, ej enbart spelare 
som i domarutlåtandet.  
 
HÄNDELSEFÖRLOPPET kan bevittnas enligt den bifogade videoupptagning från 
(matchminut 64) vi har från matchen, notera noga den icke bollförande 
Blåsutspelaren som skymmer sikten framåt i riktning mot Stolt och att avståndet/ 
tiden till han upptäcker Stolt är väldigt kort. Isac Stolt köper att det är en 10 minuters 
utvisning men EJ RÖTT kort, önskar att DN beaktar detta i ert beslut.  
 
Vi vill också omnämna en annan incident ifrån första halvlek (22.02) där Isac Stolt 
själv utsattes för en liknande (fast en mer allvarlig) incident men där Blåsutspelaren 
helt och hållet gick in för att stoppa spelare (IFK spelare nr 7 hade boll ca 6 meter 
från incidenten mot BBK mål), ej bollen (farligt spel på nr 10 i Blåsut) här resulterade 
detta i en 10 minuters utvisning MEN BORDE istället här varit RÖTT kort då denna 
tackling kunde resulterat i allvarlig skada och helt oprovocerat attackerade Stolt. 
Jämför man bägge dessa incidenter är det från IFK Vänersborgs sida helt klart att det 
RÖDA kortet skulle drabbat Blåsut nr 10 efter 22 minuters spel, inte Stolt.  
 
Vi bifogar två stycken videoupptagningar för DN att ta ställning till: - Incident 64 min - 
Incident 22 min 
 
DN:s beslut nummer 22054:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och filmklipp som visar 2 
incidenter. DN kan endast besluta i det ärende som ovanstående anmälan avser, dvs 
den incident som inträffade i matchminut 64. Den incident som inträffade i 22:a 
spelminuten har inte anmälts av någon part och kan därmed inte behandlas av DN. 
 
Nämnden anser att filmklippet som visar den incident som anmälan avser ger vid 
handen att Stolt utdelar en brutal tackling utan avsikt att spela på boll. Enl DN 
riktlinjer innebär det en avstängning på minst 3 matcher. DN tar dock hänsyn till 
Stolts ålder och reducerar avstängningstiden med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Isac Stolt 
2 matcher, 23-01-15 IFK Vänersborg – Surte Wildcats och 23-01-22 Mölndal Bandy – 
IFK Vänersborg. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-22 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 
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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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