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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-12  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Wilgot Lundberg, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I en match U 17 Nationell mellan Bollnäs GoIF – IFK Vänersborg 2023-01-07 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchen var jämn, med delvis ganska hårt spel men inte fult. Tre tidigare utvisningar 
under de första 92 minuterna.  
 
Med ca 1 minut kvar av andra halvlek stoppas en Vänersborgsspelare hårt längs 
sargen, vilket resulterar i ett frislag, men i samband med detta uppstår tumult då flera 
spelare från båda lag börjar "gruffa" ute vid sargen där det hände. Det är inte 
speciellt våldsamt och börjar lugna ner sig efter ca 10 sekunder, då plötsligt 
Vänersborgs nr 55 (Wilgot Lundberg) våldsamt crosscheckar en Bollnäs-spelare i 
rygg/nacke så att han ramlar till isen.  
 
Vi vet inte vad som eventuellt har sagts mellan spelarna innan händelsen men vi ser 
ingen provokation. Nr 55 hade ingen tidigare utvisning, och åkte utan protester av 
planen när han visades det röda kortet.  
 
Bollnäs-spelaren reste sig efter en liten stund och fortsatte spela. 
 
Yttrande från Wilgot Lundberg: 
Domarens beskrivning av situationen som föranleder tumultet stämmer i stort. IFK 
Vänersborgs spelare nr 13 blir bryskt tacklad över sarg och reagerar instinktivt med 
motattack. Tumult uppstår där flertalet spelare från båda lagen är inbegripna i "tjafs" 
och knuffar. Nr 55 i IFK Vänersborg är också inblandad och blir attackerad av 
betydligt större och äldre spelare i Bollnäs som går fram med ansatsen att skalla nr 
55 i IFK Vänersborg (14 år mot 16 år och betydande fysisk skillnad). Han blir rädd 
och sätter upp knytnävarna som skydd i bröstet på Bollnässpelaren som då faller till 
marken.  
 
Beskrivningen ovan är vad Lundberg själv återberättar i efterhand och vad vi ledare 
kan se från bänken på motsatt sida planen, det stämmer således inte med domarens 
beskrivning att han skulle ha utdelat en våldsam crosschecking samt att förseelsen 
har utförts oprovocerat.  
 
Vid samtal med HD efter matchen erkänner HD att han hade dålig koll på situation 
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och vad som hände och inte såg det som föranledde att Lundberg knuffade ner 
Bollnässpelaren och medger då att det mest korrekta hade varit att dela ut rött kort 
även till Bollnäs spelare om något rött kort skulle ha utdelats överhuvudtaget. I 
samband med händelsen som blåstes av för ett frislag till IFK Vänersborg så blev 
utöver det grova matchstraffet på Lundberg så blev en spelare från vardera lag 
utvisad 10 minuter för olämpligt uppträdande. Trots att spelet blåstes av för frislag till 
IFK Vänersborg så återupptogs det genom att Bollnäs fick sätta bollen i spel efter 
långt avbrott.  
 
Vid ett tidigare spelavbrott då en av IFK Vänersborgs spelare felaktigt påstods spela 
med en ej tillåten klubba, talade ledarteamet i IFK Vänersborg med HD om att 
bedömningen vid utvisningar första 40 minuterna av matchen inte speglade 
matchbilden vilket HD där och då höll med om och skulle "rätta" till. Vid detta läge 
hade IFK Vänersborg tilldömts tre 10-minutersutvisningar och Bollnäs ingen men där 
upplevelsen var att det var lika "tufft" spel från båda håll utan att för den delen vara 
fult spel.  
 
Med detta skrivet så är upplevelsen från IFK Vänersborgs ledarteam att 
bedömningen varken tidigare under matchen eller vid tumultet gav en rättvisande bild 
av hur matchen utspelade sig och ej heller vid tumultet.  
 
Till sist vill IFK Vänersborg framföra en önskan till Disciplinnämnden. Man bör tar 
hänsyn tas till Lundbergs låga ålder och historik av att tidigare vara "ostraffad" för 
denna typ av incidenter samt hans upplevelse av hot/provokation som föregick 
förseelsen. Han har redan avtjänat en match avstängning, 2023-01-08 Edsbyn – IFK 
Vänersborg. Vår förhoppning är att denna matchs avstängning är tillräckligt för den 
"ringa" förseelse som han utfört. 
 
DN:s beslut nummer 22055:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Lundberg utdelar en brutal 
cross-checking utan möjlighet att ta bollen och ska för detta enl regelverket 
bestraffas, med minst två matchers avstängning. Nämnden tar dock hänsyn till 
Lundbergs ålder och reducerar avstängningstiden med 1 match.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Wilgot 
Lundberg 1 match, 2023-01-08 Edsbyns IF – IFK Vänersborg. Då denna match är 
spelad utan Lundbergs deltagande är avstängningen redan 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.  
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Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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