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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Daniel Hörberg, Vetlanda BK 
 
Bestraffning:  
I en match U 19 Nationell mellan Vetlanda BK – IFK Rättvik 2023-02-18 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchens karaktär är normal. 4:e placerade Vetlanda mot jumbon Rättvik blir en 
jämn tillställning där Rättvik går vinnande ur striden. Matchen är inte ful utan hård 
men rättvis.  
 
I den 52 minuten så ställer Rättvik om och driver upp bollen på sin vänstra sida 
framför bänkarna då Vetlandas nr 88 (Daniel Hörberg) kommer åkande mot Rättviks 
nr 21 som åker i hög fart in mot mittcirkeln. Vetlandaspelaren bryr sig inte om att ta 
bollen utan kör över spelaren genom att vända upp höften och tacklar honom brutalt 
så han blir liggande. Rättviksspelare blir inte allvarligt skadad och kan fortsätta 
matchen.  
 
Vi tar ett domarråd då vi ser situationen från olika vinklar och tillsammans beslutar vi 
att det är grov utvisning för brutalt spel då farten är hög och Vetlandaspelaren 
äventyrar motståndarens säkerhet. Jag visar det röda kortet för Vetlandaspelaren 
som åker av planen utan protester. Jag meddelar Vetlandas ledare om den grova 
utvisningen och att laget spelar reducerat resten av matchen samt att det kommer 
skickas in en rapport över händelsen. En Vetlandaledare protesterar högljutt i 
samband med detta och får en erinran av mig HD.  
 
Efter matchen blir det diskussioner som är lugna och vi förklarar vår syn på 
situationen och ledarna i Vetlanda förstår vårt beslut även om de inte är nöjda med 
det men på det hela blir det en bra diskussion.  
 
Inget ytterligare händer. 
 
Yttrande från Daniel Hörberg: 
Mina intentioner var hela tiden att ta bollen. Rättvikspelaren åker ut med sargen och 
jag läser snabbt att han kommer få bollen utmed sargen och jag bestämmer mig 
därför för att kliva upp på honom. Jag anser att spelaren i Rättvik inte tittar upp innan 
han tar emot bollen och kommer med hög fart in i situationen samtidigt som jag glider 
emot Rättvikspelaren. När jag kommer tillräckligt nära spelaren väljer han att kliva in i 
mitten och då stannar jag upp situationen genom att stänga mitten och han åker in 
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och träffar min höft. Jag anser även att jag saktar in och står nästan helt stilla och 
inte gör någon farlig rörelse. Jag har absolut inte någon intention att skada någon.  
 
Jag är verkligen inte en spelare som drar på mig utvisningar eller spelar ojust och jag 
är glad att Rättvikspelaren kunde spela vidare. När domaren visar utvisning åker jag 
till utvisningsbåset och när han sedan visar rött åker jag av banan utan att ha någon 
diskussion med domarna. Tror jag har 5 utvisningsminuter på totalt 27 matcher med 
P19 under säsongen som halv. 
 
DN:s beslut nummer 22088:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att Hörberg i 
hög fart delar ut en brutal höfttackling helt utan avsikt att ta bollen. Denna typ av 
tackling innebär betydande skaderisk även om det i detta fall turligt nog inte 
medförde någon skada på motståndaren. Enl DN:s Riktlinjer för bestraffning, avsnitt 
3 punkt 3, betyder en sådan tackling minst 3 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Daniel 
Hörberg 3 matcher, 23-02-26 Vetlanda BK – IK Tellus samt de 2 nästkommande 
tävlingsmatcherna, oaktat de spelas innevarande säsong eller nästkommande. 
 
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.  
 
Gudmund Knutson anmäler avvikenade mening. 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
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Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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