
Riksidrottsnämnden 

BESLUT 
2023-01-27 

Per capsulam 

meddelat av Riksidrottsnämnden (RIN) den 27 januari 2023 i ärende nr 37/23-14 

Anmäld part och klagande: Olle Andersson, Lidköpings AIK/Otterbäckens BK 

Anmälande part: Mathias Koppfeldt, Surte BK 

Den 17 januari 2023 beslutade Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd 
(Disciplinnämnden) att, med stöd av 14 kap. 2 8 8 Riksidrottsförbundets 
stadgar, stänga av Olle Andersson i tre särskilt uppräknade matcher i 
Bandyallsvenskan. I beslutet angavs att avstängningen gäller från och med 
beslutsdatum till och med 2023-02-04 och avser allt bandyspel på seniornivå, 
se bilaga 1. Anmälan om bestraffning bifogas som bilaga 2. 

Lidköpings AIK har för Olle Anderssons räkning nu överklagat 
Disciplinnämndens beslut hos RIN och begärt att RIN ska häva avstängningen 

dels då man inte håller med om Disciplinnämndens bedömning i sak, dels då 
man menar att avstängningen i praktiken kommer omfatta sju matcher, då Olle 
Andersson även spelar för Lidköpings AIK U i Division 1 Södra och för 
Otterbäckens BK i Division 1 Mellan, se bilaga 3. 

Anmälaren Mathias Koppfeldt har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

RIN:s bedömning 

RIN gör varken i fråga om Olle Andersson har begått en bestraffningsbar 
förseelse eller vad gäller förseelsens straffvärde någon annan bedömning än 
den som Disciplinnämnden har gjort. Av Disciplinnämndens beslut framgår dock 
att avstängningen har varit avsedd att motsvara tre specifika matcher i 
Bandyallsvenskan. Av utredningen framgår att avstängningen kommit att 
omfatta även matcher för lag som Olle Andersson tillhör i serier under 
Bandyallsvenskan. För att avstängningen inte ska bli mer omfattande än vad 
Disciplinnämnden genom sin beslutsformulering måste ha avsett, beslutar RIN 
att ändra Disciplinnämndens beslut på så sätt att avstängningen i stället ska 
gälla matcher i Bandyallsvenskan fr.o.m. den 28 januari 2023 t.o.m. den 
4 februari 2023. 

RIN noterar att Svenska Bandyförbundet till synes tagit ut en avgift av 
anmälaren för handläggningen av ärendet. Eftersom ärendet utgör ett 
förbundsbestraffningsärende får sådan avgift inte tas ut (se 14 kap. 12 8 elfte 
stycket RF:s stadgar). Svenska Bandyförbundet anmanas därför att snaras 
återbetala erlagd avgift till anmälaren. 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 
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RIN:s beslut får inte överklagas. 

På Riksidrottsnämndens vägnar 

Bo Bengtsson 

I beslutet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Björn Backman, 
Anna Erman, Sanna Granbeck, Lena Nitz, Christer Pallin och Thomas Tjäder. 
Enhälligt. 

Sekreterare: Emil Nordin



B laga ( 

Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2023-01-17 
Disciplinnämnden (DN) 

Till 
Olle Andersson. Lidköpings AIK 

Bestraffning: 
Efter matchen i Bandyallsvenskan mellan Lidköpings AIK — Surte BK 2023-01-15 
anmälde Surte BK gm Mathias Koppfeldt ovan rubricerad spelare för brutalt spel. 

DN överlämnade anmälan till VGG för utlåtande. 

Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Incidenten inträffar på mittplan i slutet av matchen och vi bedömer att denna handling 
som utförs av LAIK:s spelare nummer 88 (Olle Andersson) kraftigt äventyrar vår 
spelares säkerhet samt att det uteblivna domslutet kan ha haft effekt på 
slutresultatet. Incidenten finns på film och den finns på Bandyplay 
(https://www.bandyplay.se/video/s-lidkopingsaik-surte-bk-sxyjy). Situationen återfinns 
i filmmaterialet som skapades i samband med matchen mellan Lidköpings AIK och 
Surte BK den 15 januari. 

Vid matchtiden 87.58 blir vår spelare 99 Robin Björkestam på ett mycket otrevligt och 
farligt sätt omkullsparkad/bentacklad av Lidköpings nr 88. Vi bedömer att LAIK- 
spelaren åker upp och möter vår bollförandespelare och samtidigt som detta 
för/förflyttar han sitt högra ben i en cirkelrörelse (på isen) som träffar Robin över 
benet/skridskon. En mötande spelare som dessutom för sitt ben framåt skapar en 
stor kraft som blir direkt farlig för den utsatte spelaren. Dock skall man tilläga att nr 

99 i Surte BK ej var bollförande vid tillfället för påkörningen. 

Sparken med benet skapar en kraftig kollision som leder till att Robin lyfter från isen, 
roterar och faller hårt ned i isen. Man ser tydligt på filmen ser att LAIK:s spelare åker 
(inte stillastående) och möter vår spelare och detta bidrar ännu en gång till ett 
vårdslöst spel som äventyrar säkerheten. När man tittar på det inspelade materialet 
ser man dessutom tydligt att LAIK-spelaren inte gör några försök för att spela på 
bollen utan att han enbart siktar in sig på att ”stoppa” vår spelare, vilket han lyckas 
med på ett brutalt sätt om inte hör hemma inom bandyn. 

Domaren väljer i samband med situationen att inte agera utan låta spelet fortgå. Vi 
har full förståelse för att även domare kan missa, misstolka eller inte se alla 
situationer som inträffar under en match och därav skickar vi in denna anmälan, Vi 
bedömer att LAIK:s spelare kraftigt äventyrar vår spelares säkerhet genom sitt 

agerande och bedömer situationen som ett självklart ”rött kort” och att en 
avstängning bör verkställas. 
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Efter bussresan hem fick Robin söka läkarvård och röntgas, vila och minimalt 

bandyspel i en, två eller tre veckor blev domen från vårdande läkare. 

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

bollen och får en tackling "blind side” med risk för knäskada. 

Yttrande från Olle Andersson: 
Jag jobbar hem hårt och följer spelare nr 10 utmed vår vänsterkant. Surtespelaren 

spelar in bollen i mittplan tills spelare nr 99. Jag svänger in och bromsar upp i sista 

stund. Jag märker att spelare nr 99 tittar ner på bollen och ser mig först i sista stund, 

kollisionen är oundviklig. Min axel träffar honom först och han får en vridning och går 

i isen, jag gör inte någon vridning med höger ben mer än bromsrörelsen. (Egentligen 

kör den andra killen rakt in i mig). 

Enligt Surtes utlåtande ska jag sparkat omkull/bentacklat nr 99 samtidigt som jag för 

mitt högra ben i en cirkelrörelse som träffar spelaren över benet. Detta håller jag inte 

med om utan ser det som en klassisk bröstvärmare där nr 99 inte heller har koll på 

sin omgivning då han åker med blicken ner i isen. 

Efter att ha granskat händelsen i slowmotion tycker jag det är en regelrätt brytning 

där det tyvärr olyckligtvis blir att nr 99 får rotation på kroppen och landar i isen då han 

inte tittar upp. 

DN:s beslut nummer 22064: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 

händelsen. Nämnden delar VGG:s uppfattning om att det föreligger risk för 

betydande skada. "Slow motion’-upptagningen som bade DN och VGG tagit del av 

visar att Andersson utdelar en brutal bentackling pa en spelare som i momentet 

innan tacklingen spelat ifrån sig bollen. 

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

Andersson 3 matcher, 23-01-28 IK Tellus — Lidköpings AIK, 23-01-29 Kalix Bandy — 

Lidköpings AIK samt 23-02-04 Lidköpings AIK TB Västerås. 

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-02-04 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) 
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Överklagan 

Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 

med klagoskrift till Riksidrottshämnden, riksidrottsforbundetQrf.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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Anmälan i syfte om videogranskning 

  

Vi vill genom denna anmälan att en situation i matchen mellan Lidköpings AIK och Surte BK den 15 

januari 2023 granskas och bestraffas. 

Incidenten inträffar på mittplan i slutet av matchen och vi bedömer att denna handling som utförs av 

Laik:s spelare nummer 88 kraftigt äventyrar vår spelares säkerhet samt att det uteblivna domslutet kan 
ha haft effekt på slutresultatet. 

Incidenten finns på film och den finns på Bandyplay (https://www.bandyplay.se/video/s-lidkopings- 
aik-surte-bk-sxyjy). Situationen återfinns i filmmaterialet som skapades i samband med matchen 

mellan Lidköpings AIK och Surte BK den 15 januari, 

Vid matchtiden 87.58 blir vår spelare 99 Robin Björkestam på ett mycket otrevligt och farligt sätt 

omkullsparkad/bentacklad av Lidképings nr 88, Vi bedémer att Laikspelaren aker upp och méter var 

bollf6randespelare och samtidigt som detta för/förflyttar han sitt högra ben i en cirkelrörelse (på isen) 
som träffar Robin över benet/skridskon. En mötande spelare som dessutom för sitt ben framåt skapar 

en stor kraft som blir direkt farlig för den utsatte spelaren, Dock skall man tilläga att nr 99 i Surte BK 
ej var bollförande vid tillfället för påkörningen 

Sparken med benet skapar en kraftig kollision som leder till att Robin lyfter från isen, roterar och faller 

hårt ned i isen. Man ser tydligt på filmen ser att Laiks spelare åker (inte stillastående) och möter vår 

spelare och detta bidrar ännu en gång till ett vårdslöst spel som äventyrar säkerheten, När man tittar på 

det inspelade materialet ser man dessutom tydligt att Laikspelaren inte gör några försök för att spela på 

bollen utan att han enbart siktar in sig på att ”stoppa” vår spelare, vilket han lyckas med på ett brutalt 
sätt om inte hör hemma inom bandyn. 

Domaren väljer i samband med situationen att inte agera utan låta spelet fortgå. Vi har full förståelse 

för att även domare kan missa, misstolka eller inte se alla situationer som inträffar under en match och 
därav skickar vi in denna anmälan. 

Vi bedömer att Laiks spelare kraftigt äventyrar vår spelares säkerhet genom sitt agerande och bedömer 

situationen som ett självklart ”rött kort” och att en avstängning bör verkställas, 

Efter bussresan hem fick Robin söka läkarvård och röntgas, vila och minimalt bandyspel i en, två eller 
tre veckor blev domen från vårdande läkare, 

Surte 16 januari 2023 

MMS 
Mattias Koppfeldt 

Ordförande i Surte BK 

Bilaga a 
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Overklagan avstangning Olle Andersson 

Med denna skrivelse tar vi i Lidköpings AIK och det grövsta ställning mot avstängningen mot 

Lidköpings AlkKs nummer 88 Olle Andersson efter matchen mellan Lidköpings AIK och Surte 

BK den 15:e januari 2023. Vi har granskät videon själva i efterhand och detta i en ideell 

förening där vi helst vill arbeta för att föra vår klubb och dess bandy framåt. Inte lägga energi 

på saker som finns på video och vid granskning i efterhand även där är helt felaktiga. 

Till en början har det kommit till vår vetskap att disciplinnämnden inte har tagit kontakt med 

domarteamet i efterhand och enbart dömt utifrån det ni sett i videon samt anmälan fran 

Surte BK. Hade detta varit en polisutredning hade samtliga utredare begått grovt tjänstefel. 

Självklart stämmer man av med domarteam och supervisor som under matchen FRIADE nr 

88 Andersson helt. Detta ser vi som rent ut sagt amatörmässigt och detta kommer vi ta 

vidare, så får det inte gå till. 

Vi protesterar både mot DN:s beslut om avstängning av Olle, samt att det i praktiken blivit 7 

matcher istället för de utdömda straffet på 3 matcher (se övriga matcher förutom LAIKA 

nedan). Vår uppfattning är helt klar, den samma som domarnas, att ingen avsiktlig tackling 

gjordes av nr 88 Olle Andersson i LAIK, Att rotationen blir kraftig efter sammanstétningen 

beror pa farten som Surtespelaren kommer in i situationen med, 

Vi beklagar givetvis att Surtespelaren olyckligt blir skadad i situationen. 

sön 22/1 . sar 
kl. 13:00 Surte Wildcats - Lidköpings AIK U 

sön 29/1 
Lidköpings AIK U = Kungälv Bandy 

kl. 16:00 

ee Otterbackens BK - Derby Linköping BK 
kl. 14:00 

  

 



lör 28/1 is 
kl. 14:00 Otterbäckens BK - Finspångs AIK 

ean Otterbackens BK - Katrineholm Bandy U 

Lidköpings AIK har granskat videon och tagit ut tre sekvenser med förklarande text: 

Första sekvensen är när Surtespelaren tar emot bollen tittandes neråt i isen med fem meters 

avstand till Andersson. 

Andra sekvensen är när Surtespelaren fortsätter rakt mot Laikspelare, uppskattningsvis rör 

sig Surtespelaren 2-2.5 meter och Andersson 1 meter rakt mot varandra. Här har Laikspelare 

tydligt visat ”sida” i styret och vid uppsikt hade Surtespelaren med enkelhet sett detta. 

Tredje sekvensen innehåller själva kollisonen, där Laikspelare blir överkörd av Surtespelare, 

Laikspelarens högerben är EJ släpandes. 

  

Surtespelare tar emot bollen utan kontroll 

framåt i banan mot Olle Andersson. Vid 

korrekt mottagande av boll med ansiktet 

uppåt i banan kan Surtespelare med 

enkelhet välja väg. Nu fortsätter han rakt 

fram mot Andersson. Avstånd ca 5 meter. 

 



  

Olle Andersson visar tydligt "sida" i styret där 

motståndarspelare visas utåt i planen mot 

långsidan. Surtespelare tittar upp för sent 

och ser Olle Andersson ca 2 meter ifrån. Vid 
situationen har Olle Andersson rört sig ca en 

meter och Surtespelare ca 2 — 2.5 meter. 

= cS F* 41 rR 
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Kollision mellan Surtespelare och Laikare, har 

ser man tydligt att Surtespelare kommer in 

med kraft och högre fart och utan kontroll; Olle 

Andersson gör ingen släpande rörelse med sitt 

högerben vilket framgår tydligt av bilden. 

Surtespelare kör rakt in i Andersson. Tydligt att 

Surtespelare inte har tittat upp och sett 

Andersson när Andersson tydligt visat ”sida” i 

styret. Surtespelare har inte kontroll och väljer 

”fel” sida pga bristande uppsikt. Ett klassiskt 

styrspel från Olle Andersson.



Lidköpings AIK genom 

Ordförande: 

Ingemar Sixtensson 

Sekreterare: 

Marcus Sandgren 

Kanslist: 

Emil Lindell 

 


