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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-16  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Martin Nyström, UNIK BK 
 
Bestraffning:  
Under en Div 2-match mellan UNIK BK – Enebybergs IF 2023-02-12 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I Recoverhallen en söndagskväll så spelas en match mellan två spelskickliga lag 
som båda gärna innehar bollen och på ett strukturerat vis spelar bandy.  
 
I den 54.e minuten så har Enebyberg nr. 15 Jasper Felder bollen i en nästintill 
stillastående position på mittlinjen 10 meter in från sargen vid sekretariatet. I detta 
läge så är nr.15 i en delvis hukad position då han har fokus på bollen nere vid sitt 
klubb-blad för att kunna spela denna vidare. I detta läge så kommer UNIK:s nummer 
18, Martin Nyström, i hög fart snett bakifrån hans vänstra sida och delar ut en blind-
side-tackling som träffar nr.15 i huvudet och han faller till isen.  
 
Jag som huvuddomare står bra placerad och visar direkt ut nr.18 som utan protest 
sätter sig på utvisningsbänken. På vägen ut mot bänken så blir det lite tumult då 
Enebybergspelare söker kontakt med nr 18 för att ifrågasätta hans agerande, vi 
domare tillåter inte detta och motar undan de spelare som är på väg att göra det. 
Medan Jasper ligger kvar på isen och har uppenbart ont, samt får hjälp av isen av 
sina medspelare så tillkallar jag domarråd med mina AD, en åt gången. En av mina 
AD har delvis missat situationen då han primärt kollat offsiden, men min andra 
kollega bekräftar det jag har sett. Att 18 kommer bakifrån i hög fart och träffar 
tacklingen i huvudet på Enebybergs nummer 15.  
 
När domarrådet är klart så är vi eniga om att det rör som om ett grovt rött kort för den 
vårdslösa tackling som utdelats. Jag visar det röda kortet för spelare 18 som redan 
sitter på utvisningsbänken, han lämnar spelplanen utan protest och verkar införstådd 
med den vårdslösa tacklingen han delat ut. Martin ber även om ursäkt till Jasper för 
sin tackling.  
 
Jasper Felder får utgå med en befarad hjärnskakning och även ett skadat knä eller 
fotled och kommer inte tillbaka till spel under matchen utan ligger på avbytarbänken 
den första stunden för att sedan i 75.e minuten gå ut mot omklädningsrummet 
 
Yttrande från Martin Nyström: 
Trots påminnelse har det inte inkommit något yttrande från Nyström. 
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DN:s beslut nummer 22086:  
Då det inte inkommit något yttrande från Martin Nyström har DN:s ledamöter endast 
anmälan att luta sig mot i sitt beslut. Av denna framgår att Nyström kommer med hög 
fart ur blind side och tacklar sin motståndare mot huvudet. Detta bedömer nämnden 
som en mycket brutal tackling med hög risk för betydande skada. Enl DN:s riktlinjer 
ger denna typ av regelbrott en avstängning på minst 3 matcher.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Martin 
Nyström 3 matcher, 23-02-18 UNIK BK – Spånga Bandy, 23-02-24 Helenelunds IK – 
UNIK BK samt 23-03-03 UNIK BK – Gustavsbergs IF. 
 
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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