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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-25  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Adam Jerkelius, Gustavsbergs IF 
 
Bestraffning:  
I Div 2-matchen mellan Gustavsbergs IF – Spånga Bandy 2023-01-21 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 86 i matchen mellan Gustavsberg och Spånga i div 2 så kommer 
Gustavsberg upp i ett anfall på vänster kanten av spelare nr 27 i Gustavsberg (Adam 
Jerkelius). Spånga bryter anfallet och bollen går ut till hörna, i detta läget så fastnar 
spelare nr 27 och Spånga-spelare i varandra en kort sekund och Spånga-spelaren 
säger nått jag inte uppfattar till Gustavsbergs-spelaren, Spånga-spelaren åker där i 
från men får då i detta läget en crosschecking i ryggen. Spånga-spelaren får ont och 
ramlar men ställer sig upp sen och kan fortsätta matchen.  
 
Vi domare bestämmer oss direkt för att detta är rött kort då man använder klubban 
som vapen med hård kraft. 
 
Yttrande från Adam Jerkelius: 
Jerkelius avstår från möjligheten att lämna ett yttrande. 
 
DN:s beslut nummer 22065:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan. Av den framkommer att Jerkelius utdelar 
en ”cross-checking” i ryggen på motståndaren. Denna typ av ganska brutala 
regelöverträdelser bestraffas vanligtvis med minst 2 matchers avstängning. 
 
Av anmälan framgår också att Jerkelius i viss mån provocerats av sin motståndare. 
För att detta ska betraktas som en förmildrande omständighet krävs dock att 
motståndaren blir utvisad för sin provokation. Någon utvisning utdelas inte i detta fall 
varför Jerkelius avstängning inte reduceras. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7 alt 8, stänga av 
Adam Jerkelius 2 matcher, 23-01-23 Gustavsbergs IF – Enebybergs IF och 23-01-27 
Gustavsbergs IF – Helenelunds IK. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-27 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
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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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