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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 både DN och VGG tagit del av 
visar att Andersson utdelar en brutal bentackling på en spelare som i momentet 
innan tacklingen spelat ifrån sig bollen.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 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 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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