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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-31  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Clas Boström, IFK Rättvik 
 
Bestraffning:  
I en match i Bandyallsvenskan mellan Åby/Tjureda IF – IFK Rättvik 2023-01-29 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchen mellan Åby/Tjureda IF och IFK Rättvik i Bandyallsvenskan tilldelas 
Rättviks Clas Boström grovt matchstraff för bentackling i den 92:a matchminuten. 
Boström gör en brytning några meter utanför sitt eget straffområde men bollen rinner 
till ny anfallande Åby-spelare som åker i riktning mot Rättviks straffområde. Boström 
ben/knätacklar Åbyspelaren på ett brutalt sätt så stor skaderisk föreligger. Kollisionen 
sker i medelhög hastighet och tacklingen sker utan någon antydan att med klubban 
spela på bollen. Åbyspelaren blir liggande i någon minut, men kan ta sig av banan 
och fullfölja matchen.  
 
Boström lämnar planen utan någon protest. 
 
Yttrande från Clas Boström: 
Till att börja med var mitt syfte att bryta den bollförande spelaren vilket också skedde 
då jag träffade bollen med skridskon samtidigt som Åby-spelaren byter åkriktning. 
Åby-spelaren blir då tacklad av mig men då jag bryter bollen kan jag inte helt 
försvinna från situationen. Jag hävdar att jag gör rätt i situationen som kliver mot 
bollförande spelare och tar bollen men utfallet blir som sagt lite olyckligt då spelaren 
precis vid kontakten byter åkriktning.  
 
Åby-spelaren kan spela vidare och fullföljer matchen trots att det bara är någon minut 
kvar och Åby leder med 5-1 således medförde krocken inga skador för någon av 
spelarna och enligt mig visar att situationen blir rejält förstärkt när Åby-spelaren byter 
åkriktning. Jag kan se av bilderna från matchen och mina egna minnesbilder att Åby-
spelaren precis vid kollisionen tittar ner i isen och byter åkriktning varvid situationen 
förstärks vilket verkar vara det som utlöst matchstraffet. Jag hävdar att denna 
situation mer är en olyckshändelse än bentackling mot Åby-spelaren. I domar-
rapporten nämns att Jag inte hade någon antydan att spela på bollen med klubban. I 
bandy är det regelrätt att bryta anfallande spelare och ta bollen med kroppen eller 
skridskorna. Vid en sådan här situation är det givet att även försvarande spelare 
skyddar sig mot kollisionen.  
 
Jag kan också tillägga att assisterande domaren Linus Rydell sade till mig när jag tar 
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på mig skridskoskydden "Du lyckades ju faktiskt ta bollen men satsningen mot 
spelaren är det som förändrar beslutet till grovt matchstraff". Det kan jag egentligen 
ifrågasätta då mitt syfte hela tiden var att bryta bollen. Jag lämnar banan omgående 
utan protester och blev då kraftigt provocerad av Åby-spelarna vilket också borde 
nämnts i domarrapporten. 
 
DN:s beslut nummer 22078:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att ärendet 
handlar om vad som i DN:s riktlinjer beskrivs som ”Brutal tackling utan avsikt att 
spela på bollen” och som vanligtvis betyder minst 2 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Clas 
Boström 2 matcher, 23-02-04 IFK Rättvik – Surte BK och 23-02-05 IFK Rättvik – IFK 
Kungälv. 
 
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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