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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-17  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Rasmus Dahlin, Gustavsbergs IF 
 
Bestraffning:  
I en match U 19 Regional Mellan mellan Västerås Bandy – Gustavsbergs IF 2023-
01-14 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för 
olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I spelminut 93 (92:29) vid ställning 1-5 tilldelas lag A (Västerås Bandy) ett frislag på 
egen planhalva , mot egna hörnflaggan. Det uppstår då gruff mellan lagkapten i lag 
A, nummer 39, samt lag B (Gustavsbergs IF) nummer 6 (Rasmus Dahlin).Både jag 
och AD2 ser situationen och är överens att nr 6, som anmälan gäller, börjar det hela 
med att trycka till nr 39 (Elias Uski) med knuten hand och nr 39 svarar då med en 
egen, mer öppen hand i nr 6 ansikte (båda spelarna bär galler). Sedan fortsätter 
båda att trycka och hålla i varandras galler tills AD2 kommer fram.  
 
Jag har vid det här laget blåst en extra gång i pipan och har höjt min arm och visar 
att båda spelarna skall få 10min olämpligt uppträdande. Nr 6 i lag B fortsätter hela 
vägen från hörnflaggan till utvisningsbänken (som är på samma sida) att högljutt 
ifrågasätta varför utvisning sker. Väl framme vid utvisningsbåset, när båda spelarna 
intagit sin plats, fortsätter nr 6 att högljutt klaga. Jag pratar då med AD2 och efter 
samspråk bestämmer vi oss att det har gått för långt och nr 6 visas det röda kortet.  
 
Nr 6 lämnar isen fortsatt protesterades mot domslutet. Inga svordomar eller dylikt 
användes, utan grova utvisningen är av till följd av olämpligt efter ett redan tilldelat 
olämpligt.  
 
Matchen har tuff karaktär där tidigare i 2:a halvlek fått delas ut 5 min tillägg i 
samband med utvisningar för olämpligt i matchminut 56. 
 
Yttrande från Rasmus Dahlin: 
Inget yttrande har inkommit från Dahlin. 
 
DN:s beslut nummer 22059:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan. Av den framgår att Dahlin får 2 st 10-
minuters utvisningar för olämpligt uppträdande i samma moment (10+10). Enl 
regelboken skulle detta renderat Dahlin grovt matchstraff. Då domaren i detta fall 
bedömt förseelsen som grovt matchstraff och att domarens beslut är ”utan appell”,   
 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

beslutar DN att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Rasmus Dahlin 1 
match, 23-01-15 Gustavsbergs IF – IF Boltic/Otterbäckens BK. Då denna match är 
spelad utan Dahlins deltagande, är avstängningen redan avklarad. 
 
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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