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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-14 
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Vincent Mayborn, IFK Vänersborg 
 
Bestraffning:  
I en match U 17 Nationell mellan IFK Vänersborg – Edsbyns IF 2023-02-12 blev 
ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I 65:e matchminuten så anfaller IFKs Nr 79 (Vincent Mayborn) och kliver in i en 
stängd yta med 3 Edsby-spelare. Nr 79 faller och efter fallet slår han sin klubba på 
Edsbyns nr 71 på ovansidan av hjälmen/huvudet. Eftersom att han i stort sett ligger 
ner så är inte kraften hård men den är medveten därav det grova matchstraffet.  
 
Jag blåser av direkt även om Edsbyn har bollen för att situationen inte ska eskalera.  
 
Nr 79 åker av utan några större protester. 
 
Ett filmklipp med situationen i slow motion bifogades anmälan. 
 
Yttrande från Vincent Mayborn: 
Vi instämmer i domarens beskrivning av händelsen och har inget ytterligare att tillföra. Ber 
DN att i domen ta hänsyn till Vincents låga ålder samt den relativt lindriga arten av förseelse. 
 
DN:s beslut nummer 22085:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen.  Nämnden anser att Mayborn medvetet utdelar ett slag med klubban som 
träffar motståndaren i huvud/nacke. Hade slaget utdelats med en mer brutal kraft 
hade avstängningstiden blivit avsevärt längre.  
 
Mayborns relativt låga ålder skulle i vanliga fall inneburit att avstängningstiden 
reducerats men denna reduktion uteblir då han sedan förra säsongen har två 
ärenden som avslutats med bestraffning (21099 & 21137). På samma sätt som ålder 
är en förmildrande omständighet är återfall en försvårande.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Vincent 
Mayborn 2 matcher, 23-02-18 IFK Vänersborg – Västerås SK/TB Västerås och 23-
02-19 IFK Vänersborg – Sandvikens AIK. 
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
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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, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson, Kajsa 
Holm Asplund och Bo Nilsson.  
 
Bengt Arwidson har anfört jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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