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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-20  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Linus Öhgren, SIF Norrtelje 
 
Bestraffning:  
I Div 3-matchen mellan SIF Norrtelje – GoIF Kåre 2023-01-18 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 89 matchminuten så är SIF Norrtälje under anfall och nummer 69 (Linus 
Öhgren) går på genombrott. Han hålls fast av GoIF Kåre Nummer 20 (Mattias 
Nitschke) som dessutom drar ned honom. Jag blåser och ska visa ut Nitschke, då 
Öhgren liggande träffar honom med ett brutalt slag över bröstet. Situationen hettar till 
men lugnar ner sig jag meddelar Linus Öhgren grovt matchstraff för brutalt slag och 
visar det röda kortet.  
 
Linus lämnar omedelbart planområdet utan några kommentarer. I samband med 
detta så utvisas Nitschke 10 min för fasthållning, fullängd.  
 
Matchen återupptogs och avslutades på ett normalt sätt utan fler incidenter. 
 
Yttrande från Linus Öhgren: 
Precis som Fasth beskriver uppstår situationen från mittlinjen/ i slutet av vår 
planhalva där deras Nr:20 i fallet så överdriver nr:20 och hoppramlar på mig, jag 
trycker/knuffar bort honom, normal reaktion enligt mig. Om jag hade slagit nr:20 
brutalt i bröstet så hade det förmodligen varit färdigspelat för honom? Han börjar 
skrika och ajajajar sig, spelar teater och det går domare Fast på. Direkt rött kort är ett 
horribelt domslut, i och med röda kortet så blir det ju 1 match avstängning per 
automatik. Mer än 1 match avstängning vore ett skämt, då det är nr:20 som skapar 
situationen. Domare Fast går på att nr:20 skriker, för att 3 min senare slå ut med 
armarna och spela förundrat varför han får 10 min utv? Borde ju ha ont i bröstet om 
jag slog honom brutalt? 10 min för gruff/osportsligt ok, men direkt rött kort? jag 
trycker/knuffar bort honom då han ligger över mig. 
 
DN:s beslut nummer 22066:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Öhgrens slag är 
ett regelbrott som enl DN:s riktlinjer betyder minst 2 matchers avstängning. DN tar 
dock hänsyn till att Öhgren blivit kraftigt provocerad i situationen och reducerar därför 
hans avstängning med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Linus 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

Öhgren 1 match, 23-01-20 GT/76/Huddinge – SIF Norrtelje. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-20 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 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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