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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-18  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Edvin Ihre, Gustavsbergs IF 
 
Bestraffning:  
I en match i U 17 Regional Norr mellan Gustavsbergs IF – Sandvikens AIK 2023-01-
15 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt 
spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens 79:e minut åker Sandvikens spelare nr 18 (Olle Berg) med bollen ned 
mot kortlinjen ett par meter utanför straffområdets högra sida. Han blir fasthållen av 
Gustavsbergs spelare nr 5 (Edvin Ihre) vilket motsvarar en 10 minuters utvisning och 
frislag. Spelare nummer 18 i Sandviken söker då upp Ihre på ett provocerande sätt 
genom söka upp honom på nära håll, vilket renderar i 10 minuter olämpligt 
uppträdande. Ihre utdelar då flertalet slag med kraft och knuten näve mot Sandvikens 
nr 18 huvud/hjälm som försöker komma ifrån situation, detta renderar i ett grovt 
matchstraff på Gustavsbergs nr 5. Sandvikens spelare nr 16 (Lucas Ejdersund) 
kommer in som 3:e person och tar tag i Gustavsbergs nr 5 och de brottar ner 
varandra på isen. Detta renderar i 10 minuters utvisning på nr 16 för olämpligt 
uppträdande.  
 
Även Gustavsbergs spelare nr 10 (Felix Thorén) och 15 (Max Forsberg) utdelar 
knuffar i tumultet som renderar i 10 minuters utvisning för olämpligt uppträdande 
(varav nr 15 får sin 3:e utvisning och lindrigt matchstraff).  
 
Gustavsbergs spelare nr 5 lämnar isen direkt vid verkställandet och utan protest.  
 
Ingen skadades och samtliga spelare kunde fullfölja matchen. Matchen har i övrigt 
varit lugn men det har tidigare varit 2 situationer där spelare sökt upp motspelare i 
samband med utvisning, vilket då resulterat i en utvisad spelare från varje lag 
fullängd. 
 
Yttrande från Edvin Ihre: 
Jag instämmer med domarens beskrivning av händelseförloppet i stort men jag 
önskar att komplettera med vad som påbörjade situationen. Efter fasthållning (som 
jag instämmer att jag gör mig skyldig till) söker ej Sandvikens nummer 18 upp mig på 
ett provocerande sätt utan tar istället sin klubba i dubbelfattning och svingar på min 
bröstkorg. Det resulterar i att jag försvarar mig själv genom att göra ett utfall där jag 
slår honom en gång och håller fast honom varpå nummer 16 samt en-två andra 
kommer in. Nummer 16 försöker i min uppfattning strypa mig vilket jag också försöker 
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försvara mig mot vilket gör att jag, nummer 16 och nummer 18 hamnar liggandes på 
isen tills dess att Gustavsbergs nummer 10 och 15 försöker bryta upp tumultet. 
Därefter vill jag minnas att domarna kom fram till platsen så att de tre-fyra vid mig 
släpper mig.  
 
I övrigt upplevde jag inte matchen som lugn, Sandvikens nummer 18 sökte konflikt 
från början med oss. I första halvlek sa han många onödiga kommentarer och ska 
enligt nummer 11 från Gustavsberg ha sparkat honom med skridskon så att 
skridskon skar igenom tyget och huden. 
 
DN:s beslut nummer 22061:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden bedömer Ihres 
upprepade slag som ”Brutalt agerande mot huvud/nacke utan avsikt att spela på 
bollen”. Detta innebär enl regelverket minst 3 matchers avstängning. En förmildrande 
omständighet är dock det faktum att han i momentet innan blev provocerad av en 
Sandvikenspelare som också utvisades 10 min för provokationen. DN reducerar 
därför Ihres avstängningstid med 1 match.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga Edvin Ihre 2 
matcher, 23-01-22 IK Sirius – Gustavsbergs IF och 23-01-29 Gustavsbergs IF – IK 
Sirius. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-29 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 
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Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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