
Riksidrottsnämnden 

BESLUT 

meddelat av Riksidrottshämnden (RIN) den 21 januari 2023 i ärende nr 32/23- 
14 

Anmäld part och klagande: Tilde Hjalmarsson, IFK Vänersborg 

Anmälande part och motpart: Jonna Nyman, Hammarby Bandy 

Den 18 januari 2023 beslutade Svenska Bandyförbundet, Disciplinnämnden, att 
med stöd av 14 kap. 2 8 8 p. Riksidrottsförbundets stadgar, stänga av Tilde 

Hjalmarsson, IFK Vänersborg, från och med den 18 januari 2023 till och med 
den 22 januari 2023, se bilaga 1. 

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

Tilde Johansson har överklagat Disciplinnämndens beslut, se bilaga 3. 

RIN:s bedömning 

RIN gör varken i fråga om Tilde Johansson gjort sig skyldig till en 
bestraffningsbar förseelse eller påföljden för denna någon annan bedömning än 
den som Disciplinnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås, vilket 
innebär att Disciplinnämndens beslut står fast. 

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 snarast 
återbetala erlagd avgift till anmälaren. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

  

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

Anna Erman och Thomas Tjäder. Enhälligt. 

Sekreterare: Christine Stridsberg 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

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

 



Bilaga! 

Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2023-01-18 

Disciplinnämnden (DN) 

Till 
Tilde Hjalmarsson, IFK Vänersborg 

Bestraffning: 
Efter en match i damallsvenskan södra mellan IFK Vänersborg — Hammarby IF 2023- 

01-15 anmäler Hammarby IF gm Jonna Nyman, klubbcehef, ovan rubricerad spelare 

för brutalt spel. 

Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 

Anmälan avser en utvisning som sker i 89:e minuten av matchen. Utfallet från 

domaren av 10 minuter ojust tackling på nr 2 Tilde Hjalmarsson och straff för 

Hammarby IF. 

Hammarbys nr 15 Inez Edenberg kommer från kanten på en soloåkning in mot 

straffområdet. Vid kanten av straffområdet åker hon mellan två vänersborgsspelare. 

Precis när hon är förbi dessa två spelare kommer det en spelare i hög fart från 

mittplan in i straffområdet och med hög fart bentacklar nr 15 ”blind side”. 

Hammarbys lagledning anser att denna tackling är brutal och är stor risk för 

spelarens säkerhet. Nr 15 får med denna tackling en skada på knät och behöver 

hjälp av isen samt behov av att söka sjukvård på akuten nu efter hemkomst där utfall 

ännu ej är klart. 

Ett filmklipp som visar händelsen bifogas anmälan: 

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

Yttrande från HD Mikael Roswall: 
Min uppfattning av hela situationen är att när Hammarbys spelare gått mellan dom 

två försvararna kommer en tredje spelare in med fart. Det jag ser är en krock och 

ingen bentackling. Däremot är IFK spelaren låg in i situationen. Straff och utvisning 

tar jag med en gång. 

Därefter samtalar jag med AD om hon tycker nåt annat samt med Rudolf Lindberg 

som vi har med oss på läktaren. Och där och då måste jag fatta ett beslut och efter 

samtal med mina kollegor så är det inget mer än straff och utvisningar. 

Matchen var väldigt lugn fram till detta s& det var ingen hamndaktion eller liknande 

heller mer att ingen av dom ser den andre och krockar hart. 
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Yttrande fran Tilde Hjalmarsson gm Klubbchef Tobias Johansson: 
1. Tilde Hjalmarsson kommer inte fran blindeside, vilket syns i vart bifogade 
videoklipp. Tilde ligger nedanfér frislagslinjen nar 15. Inez Edeberg tar sig in i 

straffomradet, bade spelarna har sina huvuden riktade mot varandra flera meter 

innan brytningen kan detta inte betraktas som blindeside under nagra 
omstandigheter. 

2. Tilde Hjalmarsson går mot bollen. Tilde bryter även bollen, att döma av bollbanan 
som blir efter brytningen så är brytningen direkt på bollen som flyger högt upp i luften 

i samma riktning som 2. Tilde Hjalmarsson åker emot. 

Vid kollisionen som uppstår efter brytningen får 2. Tilde Hjalmarsson 15, Inez 
Edenberg armbåge i huvudet samtidigt som Tilde kommer in med axeln ovanför 

höften på Inez. Att döma av vår mer inzoomad sekvens så fastnar 15. Inez Edenberg 
med skridsko i Isen vilket är olyckligt men det kan inte betraktas som en bentackling 
enligt oss under några omständigheter. 

DN:s beslut nummer 22065: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. I likhet med VGG och med stöd äv filmen, anser nämnden att 

Hjalmarsson utdelar en brutal bentackling som innebär en betydande skaderisk. 
Detta ger vanligtvis minst tre matchers avstängning men DN tar hänsyn till 
Hjalmarsson ålder och reducerar avstängningstiden med en match. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 8 2 punkt 8, stänga av Tilde 
Hjalmarsson 2 matcher, 23-01-20 Villa/Lidképing BK — IFK Vanersborg och 23-01-22 
Västerås SK — IFK Vänersborg. 

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-22 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, Gudmund Knutson, Roland Fager, Kajsa Holm-Asplund, Anders 

Vanerparken 13 

46235 Vänersborg 
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Org. nf. 818500-2733 
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Jakobsson och Bo Nilsson. 

Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar inte i beslutet. 

Svenska Bandyförbundet 

Disciplinnämnden 

Gudmund Knutson, t.f. 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 
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Protest mot SBF TB, kap 7, Bestraffning § 6.1 

  

  

  

  

  

    
  

Till Svenska Bandyférbundets Disciplinndmnd att ingés till: beredskap@svenskbandy.se 

MATCHDATA: 

LagA | IFK Vänersborg Lag B | Hammarby IF 

Ort Vänersborg Arena | 

Datum 15/1-23 Matchtid | 12.15 Serie Allsvenskan Dam Södra 

FÖRUTSÄTTNINGAR: 

Om det framkommer att domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara 
felaktigheter som medför belydande skaderisker för spelare, ledare, domare eller 
övriga matchfunktionärer får 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-/Klubbehef eller Ordförande. 

PROTEST: 

Anmälan avser en utvisning som sker I 89:e mlnulen av matchen. Utfallet från domaren är 10 min Ojusl tackkling på nr 
2 Tilde Hjalmarsson samt Straff till Hammarby. 

Hammarbys nr 15 Inez Edenberg kommer från kanten på en soloåkning In mot straffområdet. Vid kanten av 

straffomradet äker hon emellan Ivå stycken vänersborg spelare. Precis när nr 15 är förbl dessa två spelare kommer del 
en spelare I hög fart från mitt plan in I straffområdet och med hög fart bentacklar nr 15 från blindside. Hammarbys 

lagledning anser att denna tackling är brutal och är stor risk för spelarens säkerhet. Nr 15 får med denna tackling en 

skada på knätt och behöver ta hjälp av Isen. Samt behov av all söka sjukvård på akulen nu efter hemkomst där utfallet 
ej är klart ännu, 

BILDBEVIS: 

Videofilm bifogas protesten Jafe] NJC] 

För att Videogranskningsgruppen ska kunna ge ett yltrande om förseelsen måste protest 
följas av en filmsekvens äv förseelsen. 
Vid filmsekvens uppge matchminut för förseelsen. 

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

KONTAKTUPPGIFTER: 
  

  

  

    
  

Föreningens representant: Telefon E-post 

Jonna Nyman , tadokoel. 0}02b32506 jorn a@amue Aloglactelty, vi 

Funktionär: Telefon E-post 

RDK-ledamot: Telefon E-post 

Ort: Datum: (()/( -~ 2073 

Stelton Steck Lal VY) Klockslag: 

Ansvarig anmälare; [ \ ' 5 &   Dp A Mba OR, Sa —   
  

 



Joakim Dahl (RF/SISU) 

  

  

  

Från; Martin Frandberg <martin.frandberg@gmail.com> 22/9 3—(% 
Skickat: den 19 januari 2023 22:31 Bien 2 aim 

Till: Riksidrottsférbundet (RF) Lo ae sas 
Kopia: Tobias Johansson | IFK Vänersborg; Magnus Berner IFK Vänersborg CJ 
Ämne: Överklagan gällanse avatängning 22065 Tilde Hjalmarsson 
Bifogade filer: 22065 Tilde Hjalmarsson, IFK Vänersborg.pdf 

I 
| Du far inte e-post ofta fran martin.frandberg@gmail.com, Se varfér det här är viktigt. 

Overklagan av Disciplinnamnden (DN) Bandyförbuhdet Beslut 2023-01-18 gällande Tilde Hjalmarsson, IFK 
Vänersborg. 

Orsaken till överklagan 

I vårt yttrande så bifogade vi ett filmklipp av händelsen till DN (bifogar videon i mailet tillsammans med domen). 
I domen står det att man tagit del av ett videoklipp dvs det Hammarby skickade in med sin anmälan och inte vårt 
som är av bättre kvalité. 

Då DN inte verkar ha sett vårt klipp vill vi att beslutet omprövas då vårt klipp visar klart och tydligt att Tilde går på 
boll samt att hon bryter bollen. Bollbanan efter brytningen följer Tildes riktning så det framgår klart och tydligt att 
hon bryter direkt på bollen som flyger upp i luften och bort mot hörnflaggan. Klippet styrker även huvuddomarens 
yttrande att det inte är någon bentackling. 

https://drive.google.com/file/d/1ybgXZ7jfq3ncx5tdrw-DV4P8CCD82m4e/view?usp=sharing 

 


