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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Theo Björkman, Västerås SK 
 
Bestraffning:  
I U 14-matchen mellan Spånga Bandy – Västerås SK 2023-01-27 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
En Spånga-spelare ledde ett anfall längs sargen med medelhög fart då nr 16 i 
Västerås i den 54:e matchminuten kom in med ryggen mot Spångas spelare från 
sidan och tacklade Spångas spelare med höften/bakdelen i högre fart än Spångas 
spelare med avsikt att stoppa anfallet utan att gå för bollen.  
 
Tacklingen resulterade i att Spånga-spelaren ramlade på sargen och skadade 
nacken, ryggen samt ena skuldran och ambulans ringdes. Spelet avbröts och nr 16 i 
Västerås fick utvisning med två tidigare utvisningar under matchen.  
 
Tacklingen i sig anser jag som brutalt spel utan hänsyn till motståndarens säkerhet 
och hade resulterade i grovt matchstraff. Medan nr 16 satt i utvisningsbåset och 
inväntade det röda kortet förklarade jag situationen för nr 16 och vad som skulle 
hända. Under tiden log nr 16 och skrattade åt situationen i sin helhet. Spelaren 
uttryckte även klagomål på domslutet i fråga. Jag uppfattade nr 16 som nonchalant 
och verkade inte förstå allvaret av situationen.  
 
Matchens karaktär som ledde upp till situationen anser jag som hårt men bra spel för 
seriens standard. Inga utstickande andra händelser skedde.  
 
Matchen avbröts på grund av skadan med samtycke från ledarna i båda lagen då 
den angripne spelaren inte fick flyttas på enligt 112 medan ambulans inväntades. 
 
Yttrande från Theo Björkman gm Dennis Björkman: 
Theo uppfattade situationen som att Spångaspelaren drev bollen mot VSK:s mål och 
följdes av några VSK spelare. Theo var längre ner i banan närmare eget mål och 
åkte ut mot kanten för att hjälpa till i försvarsarbetet. Då Theo kom ut mot kanten 
valde Spångaspelaren utsidan, mot sargen, för att försöka ta sig runt. Theo skulle då 
försöka stänga igen på utsidan men uppfattade att han kom fel i situationen och 
hamnar i vägen för Spångaspelaren. Han minns att han stängde Spångaspelaren 
med höft och sida och att tacklingen tog fel på Spångaspelaren.  
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Då stundens hetta hade lagt sig och matchen avbröts insåg Theo att han gjorde fel 
och kom fel i situationen. Han är ledsen för det som hände, mår dåligt över att 
Spångaspelaren blev skadad och hoppas verkligen att Spångaspelaren är ok. Han 
kommer att tänka på detta i fortsättningen och lära sig av det så att något liknande 
inte händer igen.  

DN:s beslut nummer 22076:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Björkmans 
tackling var brutal och utsatte motspelaren för en betydande skaderisk, en 
uppfattning som styrks av det faktum att ambulans fick tillkallas. Dessutom är hans 
agerande efter tacklingen klart klandervärt med bl a klagomål mot domslutet. Detta 
agerande, tillsammans med tacklingen, innebär en avstängning på minst 4 matcher. 
Nämnden tar dock hänsyn till Björkmans ringa ålder och reducerar avstängningstiden 
med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Theo 
Björkman 3 matcher, 23-01-29 Västerås SK – Hammarby IF, 23-02-05 UNIK – 
Västerås SK samt 23-02-12 Västerås SK – Gustavsbergs IF. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-02-12 och avser 
allt bandyspel på ungdomsnivå.  
 
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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