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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Hugo Nyman, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
Efter Elitserie-matchen mellan Vetlanda BK – IFK Vänersborg 2023-01-28 anmälde 
HD Daniel Labe en situation i matchen. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Vid matchtiden 13:13 (i första halvlek) inträffar som vi i domarteamet på isen och 
efter domarråd uppfattar som en kollision. När vi har tittat på situationen i efterhand 
bedömer vi att Hugo Nyman Nr. 5 i IFK Vänersborg tydligt tar sikte på nr. 18 i 
Vetlanda. Hugo visar ingen hänsyn och tacklar motståndaren brutalt och med 
överdriven kraft. Tacklingen är brutal och äventyrar allvarligt motspelarens säkerhet.  
 
Situationen finns att se i ovan angiven matchminut på elitserienlive.se 
 
VGG:s utlåtande: 
Ett enigt VGG anser att betydande skaderisk föreligger. Vetlandaspelaren är icke 
bollförande. 
 
Yttrande från Pierre Sunesson, SV: 
Det är som HD Daniel Labe beskriver det . En brutal tackling mot nr 18 i Vetlanda. 
 
Yttrande från Hugo Nyman: 
Min upplevelse av situationen är ju att det är en krock jag ser aldrig nummer 18 i 
Vetlanda utan helt plötsligt dyker han upp och då smäller det tyvärr olyckligt. Det är 
inte min mening att skada han på något sätt utan mitt sikte är att göra allt för att täcka 
skottet från nummer 17. Jag gör riktningsförändringen för att komma in framför Robin 
Lundqvist nummer 70 och komman närmare inpå han som ska avsluta. Situationen 
som uppstår är olycklig men min mening var inte att skada honom då det som 
uppstod inte var i min mening alls. 
 
Yttrande från Joakim Andersson gm Andreas Söderman, Vetlanda BK: 
Min upplevelse av situationen är att Filip Bringe får en pass ut mot vår vänsterkant. 
Jag ligger längre fram än han och väljer då att vika av och gå in i banan. Framförallt 
har jag koll på vart deras ytterhalv är och tänker att jag ska gå innanför han. I min 
synvinkel ser jag givetvis att en Vänersborgsspelare mer centralt är på väg hemåt. 
Sedan går allt ganska fort. Jag upptäcker väldigt sent att nummer 5 (Hugo Nyman) 
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byter åkriktning och efter det smäller det. Jag blir yr direkt och får sedan avbryta 
matchen pga lårkaka. 
 
DN:s beslut nummer 22074:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och filmklipp som visar händelsen 
även i närbild och i ”slow motion”. Nämnden delar anmälarens uppfattning om 
Nymans tackling, dvs att han visar ingen hänsyn och tacklar motståndaren brutalt 
och med överdriven kraft. DN bedömer alltså tacklingen som brutal och att den 
allvarligt äventyrar motspelarens säkerhet. Enl DN:s riktlinjer för bestraffning innebär 
denna typ av regelbrott minst 3 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Hugo 
Nyman 3 matcher, 23-01-31 IFK Vänersborg – IFK Motala, 23-02-07 IFK Vänersborg 
– Sandvikens AIK samt 23-02-10 Bollnäs GoIF – IFK Vänersborg. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-02-10 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, Anders Jakobsson, Kajsa 
Holm-Asplund 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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