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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, klubbchef, 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 så det var ingen hämndaktion eller liknande 
heller mer att ingen av dom ser den andre och krockar hårt.  
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Yttrande från Tilde Hjalmarsson gm Klubbchef Tobias Johansson: 
1. Tilde Hjalmarsson kommer inte från blindeside, vilket syns i vårt bifogade 
videoklipp. Tilde ligger nedanför frislagslinjen när 15. Inez Edeberg tar sig in i 
straffområdet, både spelarna har sina huvuden riktade mot varandra flera meter 
innan brytningen kan detta inte betraktas som blindeside under några 
omständigheter. 
  
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 av 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 § 2 punkt 8, stänga av Tilde 
Hjalmarsson 2 matcher, 23-01-20 Villa/Lidköping BK – IFK Vänersborg 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 Riksidrottsnämnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog, Gudmund Knutson, Roland Fager, Kajsa Holm-Asplund, Anders 
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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. 
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