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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-24  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Måns Sahlberg, Broberg/Söderhamn IF 
 
Bestraffning:  
I en match i U 16 Regional Norra mellan IFK Rättvik – Broberg/Söderhamn IF 2023-
01-21 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för 
olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I 44:e matchminuten har Brobergs nr 27, Måns Sahlberg, bollen vid mittlinjen på väg 
mot sargen. Han blir upphunnen och upphakad av Rättviks nr 8 som med ett 
släpande ben drar ner Sahlberg. Förseelsen bedöms som 10 minuter utvisning på 
Rättviks nr 8. Båda spelarna glider liggandes ut i sargen precis framför Brobergs 
utvisningsbänk. Sahlberg reser sig till knästående först av spelarna och trycker till nr 
8 som ligger på isen med båda händerna högt upp på kroppen på nr 8. Sahlberg 
utvisas 10 minuter olämpligt uppträdande och protesterar mot det domslutet. 
Sahlberg smäller klubban i sargen när han kliver av, sätter sig på bänken och skriker 
"det är så jävla dåligt". Sahlberg får ytterligare 10 minuter olämpligt uppträdande och 
grovt matchstraff.  
 
Sahlberg lämnar planen utan nämnvärda protester.  
 
Det var en match som i första halvlek var het med hetsig stämning som blev lugnare i 
den andra halvleken. 
 
Yttrande från Måns Sahlberg: 
Jag håller med om händelseförloppet i stora drag men med några väsentliga 
skillnader och tillägg: 

• Jag är inte på väg mot sargen utan jag driver upp bollen med sargen. 

• Jag har spelat ifrån mig bollen och är inte längre bollförande spelare när 
Rättviks nr 8 tacklar mig från sidan utan chans på boll (framgår av bifogat 
filmklipp). 

• Vi knuffade båda till varandra när vi kanat av isen med det var varken hårt 
eller speciellt fult från någon av oss. Vi är båda uppe på isen igen efter endast 
ett par sekunder och vi är inte heller irriterade på varandra. 

• Domaren blåser inte för frislag eller utvisning (visar heller inga tecken för 
avvaktande utvisning) vilket är upprinnelsen till min frustration. Det framgår 
tydligt av bifogat filmklipp att domarens signal kommer 6-7 sekunder efter 
förseelsen från Rättviks nr 8 och jag uppfattar det som det bara är mig han tar 
utvisning på. 
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• Rättviks nr 8 har dessutom bara varit på isen i 15 sekunder efter sin första 
utvisning. 

 
Jag borde naturligtvis inte ha brusat upp och ångrar mitt beteende och att jag ropade 
”fan vad dåligt” är så klart inte ok. Som domaren beskriver det var matchen het och 
innehöll både hårt och fult spel samt klagomål från båda lagen. Jag var dock inte 
inblandad i några sådana situationer tidigare och upplevde att jag blev orättvist 
behandlad som drabbades av matchens hårdaste bestraffning trots att det fanns 
många allvarligare och farligare händelser under matchen. 
 
Ytterligare kommentar från föreningen: 
Med tanke på att det handlar om ungdomsidrott och en 15 år gammal spelare hade 
ett lämpligare agerande från domaren varit att genom en muntlig erinran klargöra att 
om han inte håller tyst kommer han att visas ut för resten av matchen. Vi anser inte 
avstängning står i relation till förseelsens art. 
 
Som ytterligare bakgrundsinformation vill vi tillägga att Måns Sahlberg i säsongens 
tredje match drabbades av en brysk tackling vid sargen som inte resulterade i vare 
sig frislag eller utvisning. Däremot resulterade den i en fraktur, gipsad arm och 2 
månaders frånvaro från bandymatcher. Den här matchen mot IFK Rättvik var Måns 
första match sedan 27 november (han stod med in laguppställningen även 15 januari 
men klev av pga sjukdom). Med det i åtanke kan man ha viss förståelse för den 
frustration som Måns känner i den aktuella situationen. 
 
DN:s beslut nummer 22068:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Detta ärende avser ett fall av 
grov utvisning för upprepat olämpligt uppträdande vid samma tillfälle. Av DN:s 
riktlinjer för bestraffning framgår att ”Dubbla utvisningar för protest mot domslut i 
samma matchsekvens (10 + 10 minuter)” innebär 1 match avstängning. Då 
utvisningen avser olämpligt uppträdande ges, enl samma riktlinjer, ingen sk 
”ungdomsrabatt”, dvs ingen reducering av avstängningstiden. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Måns 
Sahlberg 1 match, 23-01-28 Ljusdals BK – Broberg/Söderhamn IF. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-28 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
Skulle ovan nämnda match inte spelas på angivet datum, gäller avstängningen 
nästkommande tävlingsmatch. 
 
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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