
Riksidrottsnämnden 

BESLUT 

meddelat av Riksidrottsnämnden (RIN) den 27 januari 2023 i ärende nr 44/23- 
14 

Anmäld part och klagande: Philip Flodstam, Bollnäs GoIF 

Anmälande part och motpart: Henric Björkholm, Svenska Bandyförbundets 
Regel- och domarkommitté 

Den 19 januari 2023 beslutade Svenska Bandyförbundet, Disciplinnämnden, att 
med stéd av 14 kap. 2 § 8 p. Riksidrottsférbundets stadgar, stanga av Philip 
Flodstam, Bollnas GolF, fran och med den 19 januari 2023 till och med den 3 
februari 2023, se bilaga 1. 

Anmälan om bestraffning fogas som bilaga 2 till RIN:s avgörande. 

Philip Flodstam har överklagat Disciplinnämndens beslut, se bilaga 3. 

RIN:s bedömning 

RIN konstaterar inledningsvis att såvitt framkommit av handlingarna i ärendet 

har Philip Flodstam före Disciplinnämndens beslut inte fått del av det videoklipp 

som Disciplinnämnden lagt till grund för sitt beslut. Detta utgör i sig ett grovt 

formfel (jfr. 14 kap. 12 8 första stycket RF:s stadgar). Formfelet får emellertid 

anses läkt genom att Philip Flodstam inför RIN:s beslut i ärendet fått del av 

videoklippet och möjlighet att kommenteras dess innehåll. 

För incidenter under spelets gång i bandysporten, och där det funnits en 

betydande skaderisk för den utsatta spelaren, har bandyförbundets 

disciplinnämnd normalt bestämt påföljden till tre matchers avstängning i aktuell 

serie. RIN har i ett flertal ärenden delat och fastställt denna bedömning. Vad 

gäller nu aktuellt ärende gör RIN ingen annan bedömning varken vad gäller om 

Philip Flodstam gjort sig skyldig till en bestraffningsbar förseelse, om det 

förelegat en betydande skaderisk eller påföljden för denna. Överklagandet ska L 

därför avslås, vilket innebär att Disciplinnämndens beslut står fast. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rf.se 

 



Pa Riksidrottsnamndens vägnar 

Bo Bengtsson 

I avgörandet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Bjorn Backman, 

Anna Erman, Sanna Granbeck, Christer Pallin och Thomas Tjäder. Enhälligt. 

Sekreterare: Christine Stridsberg
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Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2023-01-19 

Disciplinnämnden (DN) 

Till 
Philip Flodstam, Bollnäs GoIF 

Bestraffning: 
Efter elitseriematchen mellan Bollnäs GoIF — Vetlanda BK 2023-01-14 anmaler RDK 

en incident under matchen. 

DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 

Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vid tiden 25.54 driver nr 2 i Vetlanda, August Ljung, upp bollen från sin planhalva i 

högerposition ca tiotalet meter från mittlinjen där han håller sin blick något inåt 

mittplanen efter att ha tagit emot passning från mitten och egen lagspelare. Vid 

mottagandet av passningen har nr 33 i Bollnäs, Philip Flodstam (2000-04-24), 

samtidigt tagit sig in på Vetlandas planhalva åt mitten till för att sedan ändra 

åkriktning utåt vänster mot Vetlandas nr 2 som då är bollförare. Nr 33 i Bollnäs går in 

brett med sitt vänsterben mot Vetlanda nr 2 uppskattningsvis 3-5 meter innan 

kollisionen samt utan intention att dra in benet. Någon större ansats till att bryta boll 

underordnas en mer till synes avsiktlig bentackling från Bollnäs nr 33 där 

Vetlandaspelaren utsätts för skaderisk och äventyrande av hans säkerhet. 

VGG:s utlåtande: 
Ett enigt VGG anser att betydande skaderisk föreligger. 

Yttrande från HD Jonas Kandell: 
Min bedömning på isen i den vinkeln jag står i så bedömer jag att Bollnäs-spelaren 

(Philip Flodstam) kliver upp och gör en stoppsladd framför Vetlanda-spelaren August 

Ljung. Philip ser jag träffar bollen med skridskon, men tar sedan direkt efteråt 

spelaren med sitt andra ben. Båda benen på Philip är vinklade åt samma håll, riktat i 

August vägriktning. Bedömer inte att Philip är ute efter August i själva handlingen, 

utan mer efter boll. Dock så blir smällen våldsam. 

Yttrande från Philip Flodstam: 
Jag siktar på att bryta bollen och lyckas med det, och jag upplever att Vetlanda- 

spelaren blir bolltittande och inte hinner upptäcka mig i tid. Har absolut ingen avsikt 

att köra på spelaren utan har full fokus på att bryta bollen. 

Jag har aldrig varit med om bli anmäld för sådana situationer under min karriär, och 

uppträder i mitt tycke väldigt professionellt med fokus på vad jag skall göra och inte 

att utsätta mina motståndare för fara. 

Vanerparken 13 

462.35 Vanersborg, 
Bankgiro 713-2061 

Org. nr. 18500-2733 
www.svenskbandy.se 

  

 



Yttrande från August Ljung, Vetlanda BK: 

RDK:s beskrivning stämmer i stort överens med hur jag ser och hann uppfatta 

situationen. 

Jag får bollen på egen planhalva och åker mot mittcirkeln med bollen under kontroll. 

Upptäcker spelare nr 33 (Philip Flodstam) ett par meter bort i riktning mot mig. 

Försöker då väja åt höger när nr 33 åker rätt in i mitt ben. Jag uppfattar inte att han 

försöker ta bollen som träffas hans skridskor och far iväg. 

Om förseelsen var avsiktlig eller ej kan jag ej uttala mig om eftersom allt sker snabbt. 

Dock är jag av den uppfattningen att den borde minst renderat en utvisning på 

Bollndsspelaren” 

DN:s beslut nummer 22060: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 

händelsen. VGG anger i sitt utlåtande att Flodstam utför en brutal bentackling med 

betydande skaderisk, en uppfattning som delas av nämnden. Av anmälan från ROK 

framgår också att Flodstam inte visar någon större ansats till att försöka ta bollen 

utan ”tacklingen underordnas en mer till synes avsiktlig bentackling från Flodstam där 

Vetlandaspelaren utsätts för skaderisk och äventyrande av hans säkerhet.” 

Så här står det i DN:s riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare punkt 3.3: 

Incident dar VGG i sitt utlåtande till DN anger att betydande skaderisk föreligger 

innebär minst 3 matchers avstängning. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 8 2 punkt 8, stänga av Philip 

Flodstam 3 matcher, 23-01-27 Bollnas GolF — Broberg/Séderhamn IF, 23-01-34 

Västerås SK — Bollnäs GoIF samt 23-02-03 Bollnäs GoIF — IK Sirius. 

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-02-03 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 Riksidrottsnamnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 

Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 

I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 

Vänerparken 13 

46235 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061 

Org. nr-818500-2733 

www.svenskbandy.se 

  

 



Jakobsson och Bo Nilsson. 

Svenska Bandyförbundet 
Disciplinnämnden 

Bengt Arwidson, ordförande 

Vid protokollet 
Johan Olvegård 

Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 

Vänerparken 13 
46235 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061 

Org. nr. 818500-2733 

www, svenskbandy.se 

 



Filigor 6 

Protest mot SBF TB, kap 7, Bestraffning § 6.1 

  

  

  

  

  

Till Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd att inges till: beredskap@svenskbandy,se 

MATCHDATA: 

LagA | Bollnäs Lag B | Vetlanda 

Ort Bollnäs Arena = [SBBArena 
Datum 2023-01-14 Matchtid | 17.00 Serie Elitserien herr       
FORUTSATTNINGAR: 

Om det framkommer att domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara 

felaktigheter som medför betydande skaderisker för spelare, ledare, domare eller 

övriga matchfunktionärer far Disciplinnämnden möjlighet att ändra domarens beslut och utdöma 

annan påföljd. 

PROTEST SKA LÄMNAS SENAST KL: 12:00 DAG EFTER MATCH. 

Endast denna blankett ska användas vid protest samt vara underskriven av Sport-/Klubbchef eller Ordförande. 

PROTEST: 

Vid tiden 25.54 driver nr 2 i Vetlanda, August Ljung, upp bollen från sin planhalva i hégerposition ca tlotalet meter fran 

mittlinjen där han håller sin blick något Innåt mittplanen efter att ha tagit emot passning från mitten och egen 

lagspelare. Vid mottagandet av passningen har nr 33 I Bollnäs, Philip Flodstam (2000-04-24), samtidigt tagit sig In på 

Vetlandas planhalva åt mitten till för attsedan ändra åkriktning utät vänster mot Vetlandas nr 2 som då är bollförare. 

Nr 33 i Bollnäs går In brett med sitt vänsterben mot Vetlanda nr 2 uppskattningsvis 3-5 meter innan kollisionen samt 

utan intention att dra in behet, Någon större ansats till att bryta boll underordnas en mer till synes-avsiktlig bentackling 

från Bollnäs nr 33 där Vetlandaspelaren utsätts för skaderisk och äventyrande av hans säkerhet, 

BILDBEVIS: 

Videofilm bifogas protesten Ja] nei 

För att Videogranskningsgruppen ska kunna ge ett yttrande om förseelsen måste protest 

följas av en filmsekvens av förseelsen. 
Vid filmsekvens uppge matchminut för förseelsen. 

SBF:s Tävlingsenhet har rätt att begära in bildbevis från berörda föreningar. 

KONTAKTUPPGIFTER: 
  

  

  

    
  

Klockslag: 21,30 

Ansvarig anmälare: 

RDK   
Föreningens representant: Telefon E-post 

Funktionär: Telefon E-post 

| RDK-ledamot; Telefon E-post 

Ort: Datum: 2973-01-14 |   
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[leas 4? 

Joakim Dahl (RF/SISU) 
         Fran: Patrik Larsson - Hälsinglands Mediabyra AB <patrik@halsinglandsmediabyra.se> 
Skickat: den 23 januari 2023 15:16 [ rane yee BUND: 

Till: Riksidrottsférbundet (RF) 

Amne: 22060 Philip Flodstam, Bollnäs GoIF 1003 01 13 

Bifogade filer: 22060 Philip Flodstam, Bollnäs GolF.pdf Ed 
. 4t/23 -If 

RR iv 

Du far inte e-post ofta fran patrik@halsinglandsmedlabyra.se. Se varför det här är viktigt. | é ; 

Hej 

Jag som representant för Bollnäs Bandyns Elitgrupp skickar härmed in en överklagan på beslutet om avstängning av 

Philip Flodstam. 

Motivering till överklagan är: 

Vi anser att domen är alldeles för kraftig. 

Synen på händelsen att Philip medvetet skulle ha uppsåt att skada motståndaren går isär mellan Huvuddomare och 

anmälaren RDK som befinner sig på plats denna dag i arenan, 

I det här fallet bedömer Huvuddomaren att fria helt från utvisning som är betydligt närmare händelsen än 

anmälaren, vill påpeka att varken lagen eller domaren gör någon anmälan på situationen. 

Liknande händelser där det dessutom har genererat skada i situationen har utfallet varit två matchers avstängning, 

var är logiken där?, som tex ärende 210 30. 

Sammanfattning är att vi anser att domen är fel och alldeles för kraftig och vill att den omvärderas. 

Lägger även till Philips egna tillägg på situationen. 

”Tankar kring bedömning och domslut. 

Domarteamet har helt rätt i sin tolkning av situationen. 

Min avsikt är att ta boll. Som det framgår av såväl film som domarteamets noteringar är mitt mål att ta bollen av Ljung vilket jag 

även gör innan kollisionen. Exakt som huvuddomare Kandell skriver är båda mina ben vinklade år samma håll i bollförarens 

vägriktning. Jag åker alltså inte brett eller med ”släpande ben” utan min vinkling av ben är en naturlig del av skridskoåkningen i 
den sekvens där jag helt fokuserar på att ta boll och då olyckligtvis kollisionen sker. 

Efter kollisionen åker jag till rehab teamet då jag fick rejäl smärta I mitt vänstra knä, 

En smärta/skada som uppkom i kollisionen.” 

MED VÄNLIG HÄLSNING 

Patrik Larsson 
CEO 

076 - 160 64 65 
halsinglandsmediabyra.se 

Järnvägsgatan 13 

821 45 Bollnäs 
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