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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-08  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Casper Henriksson, Kalix Bandy 
 
Bestraffning:  
I Div 1-matchen mellan Kalix Bandy – SIF Norrtelje 2023-02-05 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 38 så utvisas nummer 2 i Kalix, Casper Henriksson 10 min för ett slag 
på skridsko, matchens första utvisning, fram tills dess en väldigt lugn match. När 
Casper inser att han blivit utvisad så ropar han bland annat "men fy fan så dåligt, ni 
är så jävla dåliga!" Jag ger då Casper rött kort för olämpligt uppträdande och visar av 
Casper från banan.  
 
När han åker mot utgången så fortsätter Casper ropa om hur dåliga vi är, att vi är så 
jäkla värdelösa och att vi borde sluta döma för att vi är så dåliga. 
 
Yttrande från Casper Henriksson: 
Hej, angående mitt matchstraff och min analys på vad som hände på plan. 
Är att jag efter jag får utvisning för "slag på skridskon" därefter säger jag till domaren 
"att det var en dålig utvisning att ta när han har tillåtit så hårt spel hela matchen" och 
då uppfattade han det fel att jag menade att han var dålig så direkt efter så lyfter han 
upp det röda kortet och ger mig grovt matchstraff och då säger jag (Casper) att han 
är en dålig domare men jag protesterar inget och åker lugnt till mina skridskoskydd 
och går och byter om.  
 
Känner väldigt stor ånger att det blev som det blev men var inte meningen att han 
skulle tolka det som att jag menar att han var dålig som domare.  
 
Hoppas att ni kan ta bort avstängningen så jag kan fara och spela bandy i helgen 
med mitt lag i Stockholm eftersom vi har tre matcher där och är lite folk.  
 
DN:s beslut nummer 22082:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att 
Henrikssons olämpliga agerande omfattas av DN:s riktlinjer för bestraffning avsnitt A 
3.2 Missfirmelse av domare, ledare, motspelare eller funktionär under pågående 
match. Detta innebär minst 2 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Casper 
Henriksson 2 matcher,  23-02-10 UNIK – Kalix Bandy och 23-02-11 GT/76 – Kalix 
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Bandy. 
 
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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