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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-17  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Zigge Forsell, BK Borgia  
 
Bestraffning:  
I en match i U 16 Regional Mellan mellan BK Borgia – GT/76 2023-01-14 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 95 gjorde GT/76 5-5. Enl AD Magnus Ahlsén så sökte nr 5 Zigge 
Forsell upp Magnus Ahlsén och sade ”Du är efterbliven”. Magnus Ahlsén utfärdar då 
grovt matchstraff. Enl Ahlsén står spelare nr 5 kvar och väntar efter match. Spelaren 
går sedan fram till Ahlsén och frågar varför han fick rött kort. Ahlsén svara ”Du vet 
mycket väl varför du fick rött kort”. Då sade nr 5 enl Ahlsén ”Du är ett jävla skämt”. 
Spelaren gick sedan in i omklädningsrummet. 
 
Yttrande från Zigge Forsell: 
GT/76 fick frislag, då frågar jag Ahlsén om det är sista slaget och Ahlsén svarar ja 
det är det. Frislaget slås och det blir retur som GT/76 gör mål på. Då söker jag upp 
Ahlsén och frågar hur det kan va retur på sista slaget. Samtidigt åker Ahlsén bort till 
GT/76 som firar målet och frågar om målskytt. Sen vänder Ahlsén och åker iväg, då 
skriker GT/76 spelare till mej att jag är sämst o ful, då svarar jag GT/76 spelaren att 
han är efterbliven.  
 
Så efter matchen stannar jag kvar för att fråga varför jag fick matchstraff då kommer 
en Borgialedare för ett yngre lag o tar bort mej samtidigt som Ahlsén säger du vet 
vad du har gjort. Då svarar jag skämtar du eller. Sedan går jag in till omklädnings-
rummet .  
 
Pga detta fick jag stå över min P 19 match en timma senare. 
 
DN:s beslut nummer 22058:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Forsell 
genom upprepad missfirmelse av domaren visar upp en mycket respektlöst attityd 
gentemot dessa. Enl DN:s riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare innebär ett 
sådant regelbrott minst 3 matchers avstängning.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Zigge 
Forsell 3 matcher, 23-01-22 BK Borgia – Örebro SK, 23-01-27 Katrineholm Bandy – 
BK Borgia och 23-02-01 Åby/Tjureda IF – BK Borgia. 
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Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-02-01 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
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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