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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Mikkel Östby Smedal, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I U 17-matchen mellan IFK Vänersborg – Vetlanda BK 2023-01-28 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Jag ser en kamp om bollen hela vägen ner till hörn flagga där nr 70 i Vänersborg 
(Mikkel Östby Smedal) tar upp armen och trycker till Vetlanda-spelaren mot huvudet. 
Vetlanda-spelaren faller ner mot isen och blir liggande i flera minuter. Vi tar och ger 
när 70 i Vänersborg 10 min våldsam tackling och skedde i 44 minuten på första 
halvlek. Vi tar även ett domar råd och pratar igenom situationen och ändrade dom 
slutet till grovt matchstraff.  
 
Vetlanda spelaren är inte mer skadad än att han kan fullfölja andra halvlek. 
 
Rättelse från HD efter samråd med RDK: 
Sedan begicks det ett fel då vi övervägde lindrigt matchstraff, som hemmalaget satt 
av 30 sek. Inför den andra så pratade vi med supervisor och inrådan var då att det är 
grovt matchstraff. Inför andra halvlek, så rättade vi till det, så att ingen satt i 
utvisningsbåset och laget spelade med en spelare mindre resten av matchen. Jag 
som HD tillsammans med RDK:s ordförande Pär Billsmon är överens om att ett 
regelfel har uppstått och vi vill avslå anmälan och låta spelaren gå fri. 
 
Yttrande från Mikkel Östby Smedal: 
Vi från Vänersborgs P17 sida håller inte alls med i huvuddomarens beskrivning av 
händelsen. Så som vi ser situationen så kommer Vetlandas spelare #10 i en åkning 
på kanten. IFK spelare #10 och #70 (Mikkel Östby Smedal) kommer i en styrning där 
#10 är först i styrningen och lyckas också bryta bollen. När IFK #10 bryter så vänder 
#70 också upp för att möta boll. #10 i Vetlanda lyckas få med sig bollen i en 
baklängesåkning och fortsätter åkningen baklänges i hög hastighet och svänger snett 
inåt i banan.  
 
På bifogade filmklipp syns tydligt att IFK #70 har dubbelfattning på klubban med 
bägge armarna utmed sidorna och en låg hastighet in i kollisionen. Vetlanda #10 går 
in i situationen baklänges med hög hastighet. Vi upplever att domarteamets 
bedömning av situationen påverkas kraftigt av att Vetlandas #10 upplevs som 
påtagligt skadad och blir liggande flera minuter och får ledas av isen. Spelaren är 
lyckligtvis inte mer skadad än att han kan fullfölja andra halvlek.  
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Vi ställer oss också frågande till domarens hantering av situationen under matchen. 
IFK #70 får i ett initialt skede 10 min för våldsam tackling precis som domaren 
skriver. Huvuddomare Björkestam kommer sedan ut till IFK bänk och informerar om 
att han kommer att bedöma det som lindrigt matchstraff och vi skickar således av 
#70 och IFK #3 får sitta av 10 min utvisning i hans ställe. Ca 1min kvarstår då av 
första halvlek. Direkt i andra halvlek blir vi informerade om att matchstraffet kommer 
att bedömas som grovt och att vi spelar med reducerat manskap resten av matchen. 
#3 får således lämna utvisningsbänken.  
 
Vi blir också informerade av huvuddomare Björkestam att anmälan kommer att 
skrivas så att ingen ytterligare avstängning än pågående match kommer att ske.  
 
Se bifogade filmklipp. 
 
DN:s beslut nummer 22077:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, inkl rättelse, yttrande samt bifogade 
filmklipp. Då HD tillsammans med RDK konstaterat att den grova utvisning som 
drabbade Östby Smedal under matchen var felaktig, beslutar DN att lämna anmälan 
utan åtgärd. 
 
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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