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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-16  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Mathias Johansson, IFK Kungälv 
 
Bestraffning:  
I Div 1-matchen mellan IFK Kungälv – Mölndal Bandy 2023-01-11 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Mathias Johansson har precis kommit in från utvisningsbåset efter att ha suttit 
utvisad 10 minuter efter att bentacklat Mölndals nr 73 hårt i 54:e minuten. I 64:e 
minuten är det återigen Mölndals spelare nr 73 som driver bollen mot Kungälvs 
straffområde. Mathias Johansson svänger rakt upp mot nr 73 på "kollisionskurs" och 
bentacklar nr 73 som kommer i hög fart rakt framifrån brutalt utan att försöka spela 
på bollen. Nr 73 roterar runt i luften.  
 
Jag är mycket nära situationen och detta är en av de fulaste bentacklingarna jag sett 
på många år och den medför en STOR skaderisk för nr 73 då den sker i hög fart, 
med stor kraft och Mathias går bara rakt in från utvisningsbåset och kör över nr 73. 
Mathias Johansson lämnar planen utan protester. 
 
Yttrande från Mathias Johansson: 
Jag läser vad nr. 73 ska göra och kliver in i situationen för att förhindra detta. Hinner 
inte riktigt hela vägen fram utan halva min kropp träffar halva hans, så jag kan förstå 
om domaren utvisar mig för bentackling. Dock måste det sägas att jag tar bollen i 
situationen, så min intention är inte att enbart gå på kropp på spelaren.  
 
Efter en mångårig elitseriekarriär så tycker jag inte att det är något grovt matchstraff. 
 
Yttrande från ledare, IFK Kungälv: 
Vi ledare i IFK Kungälv bedömer situationen likadant som Mathias gör och vill också 
nämna att han faktiskt tar bollen i situationen. Matchstraff ställer vi oss lite frågande 
till, men domaren måste givetvis gå på hur han ser situationen. 
 
DN:s beslut nummer 22057:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Det finns en avgörande 
skillnad mellan anmälan och Johanssons yttrande avseende huruvida Johansson tar 
bollen i situationen eller ej. Detta har stor betydelse för DN:s bedömning men 
nämnden anser dock att den bentackling Johansson utdelar innebär stor skaderisk. 
En sådan tackling innebär enl DN:s riktlinjer minst 2 matchers avstängning. Hade det 
varit klarlagt att Johansson inte hade för avsikt att spela på bollen hade 
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avstängningstiden kunnat bli avsevärt längre. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Mathias 
Johansson 2 matcher, 23-01-22 Åby/Tjureda IF – IFK Kungälv och 23-01-24 
Kungälvs SK – IFK Kungälv. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-24 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 
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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