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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Vadim Arkhipkin, Edsbyns IF 
 
Bestraffning:  
Efter elitserie-matchen mellan Frillesås BK – Edsbyns IF 2023-01-28 anmäler HD 
Andreas Svensson en incident med ovan rubricerad spelare inblandad. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
När det gått 66.15 av matchen inträffar som vi i domarteamet på isen och efter 
domarråd uppfattar som en kollision. När vi tittat på situationen i efterhand bedömer 
vi att nr 71 i Edsbyn Vadim Arkhipkin 1990-09-15, delar ut en tackling som är brutal 
och med överdriven kraft och träffar nr 44 i Frillesås i huvudet från blindside och 
äventyrar såldes Frillesås-spelarens säkerhet allvarligt.  
 
Situationen finns att se i ovan angiven matchminut på elitserienlive.se. 
 
VGG:s utlåtande: 
Ett icke beslutsmässigt VGG (2 ledamöter) har lämnat ett oenigt utlåtande. 
 
Yttrande från Vadim Arkhipkin: 
Frillesås spelare nr 44 går på utsidan av Tommi och jag kommer på insidan för att 
täcka upp Tommi och ta styrning och komma in framför Frillesås spelare för att vinna 
boll. När Frillesås spelare kommer förbi Tommi får han en törn av Tommi och 
kommer in väldigt lågt i situationen där jag försöker hålla honom utanför mig. Farten 
är väldigt låg när kroppskontakten sker vilket gör att kollisionen inte är kraftig och 
Frillesåsspelaren kommer till spel två minuter efter kollisionen. Jag reagerar 
automatiskt för att ta emot kollisionen men absolut inte min mening att tackla 
Frillesås spelaren utan jag vill vinna boll, det är inte min spelstil att jobba med 
kroppskontakt vilket väl också visas med att jag inte haft en enda utvisning i årets 
serie och föregående säsong hade jag 20 minuter på 29 matcher.  
 
Tillägg till tidigare utlåtande gm Franco Bergman: 
Utifrån att sett film så konstaterar Vadim att det var Martin Frid och inte Tommi som 
var i situationen och att det är olyckligt med närkontakten som blir mellan Martin och 
Frillesås spelaren då han tappar balansen och kommer in så lågt. Tv bilderna ser 
värre ut än vad det var och det visas genom att spelaren kommer tillbaka in i 
matchen så snart efter händelsen. 
 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

Yttrande Frillesås BK gm Marcus Blickander, tränare:  
Vi anser att det under matchen är märkligt att det endast blir frislag. Vi reagerade 
direkt från vår position, vilket hörs på videosekvensen bifogad från anmälaren. Att 
utvisning ej utdelas har negativ påverkan för matchutgången för vår skull. Tidigare 
under säsongen har vi fått utvisning mot oss pga konsekvensen av tacklingen. Nu 
skedde inte detta trots kollision mot huvudet på vår spelare.  
 
DN:s beslut nummer 22075:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Av de handlingar DN haft till sitt förfogande finner nämnden att Arkhipkin 
utdelar en brutal blind side-tackling mot motståndarens huvud och att han därmed 
allvarligt äventyrar spelarens säkerhet och utsätter honom för betydande skaderisk.  
 
Då VGG inte har varit beslutsmässiga och att de två ledamöterna som deltagit i 
mötet dessutom var oeniga, får nämnden tyvärr ingen vägledning av gruppen i sin 
bedömning av skaderisken. 
 
DN beslutar att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Vadim Arkhipkin 3 
matcher, 23-01-31 Villa/Lidköping BK – Edsbyns IF, 23-02-03 Edsbyns IF – 
Broberg/Söderhamn IF samt Hammarby IF – Edsbyns IF. 
 
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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