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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jimmy Jansson, IK Sirius 
 
Bestraffning:  
I elitserie-matchen mellan Villa/Lidköping BK – IK Sirius 2023-02-20 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 70:19 har Villas nr 21 Christoffer Edlund bollen längst med sargen långt 
ner på offensiv planhalva, han vänder om och kör i riktning mot egen planhalva. 
Sirius nr 7 Jimmy Jansson kommer glidandes snett inifrån planen, och vänder om 
och tacklar med sin bakdel som träffar nr 21:s högra ben/knä helt utan att försöka 
spela på bollen.  
 
Tacklingen är brutal och vi anser att den äventyrar spelarens säkerhet. 
 
Yttrande från Martin Kihlsten, supervisor: 
Jag befann mig under matchen på mitten av arenans sittplatsläktare. Det är på 
samma långsida som aktuell förseelse skedde på. 
  
Från min position uppfattade jag att Jansson går in i situationen till synes utan ansats 
att ta bollen. Jag kan se att han sänker överkroppen och vänder ryggen mot Villa-
spelaren. Hur han sedan träffar Villa-spelaren kan jag inte avgöra då det sker bort 
från mig.  
 
Yttrande från Jimmy Jansson: 
I matchminut 71 vänder Villas nr 21 hemåt i väldigt långsam fart längs vänstersargen. 
Jag är närmast den uppkomna situationen och glider med långsam fart mot den 
nämnde bollförande spelaren i Villa. När jag bara är någon meter ifrån nr 21 så 
tappar han lite kontroll över bollen, nu i ännu lägre fart, så jag bestämmer mig för att 
stanna i min yta och därigenom erövra bollen. I den uppkomna situationen och i mitt 
försök att erövra bollen så skapas en närkamp, där jag kolliderar men nr 21. 
Kollisionen alstrar näst intill ingen kraft och kroppskontakten sker överkropp mot 
överkropp. Jag har läst situationen och agerar som att inget farligt spel kan uppstå.  
 
Videomaterialet som finns styrker min beskrivning. Det materialet motsäger 
huvuddomarens beskrivning då kroppskontakten sker med överkroppen i låg fart. 
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Tillägg till yttrande från Jimmy Jansson gm Jonas Holgersson: 
Nr 21 i Villa tappar kontrollen av bollen två gånger i tät följd tätt inpå kollisionen. I 
sista momentet nån eller några tiondelar av en sekund innan kollisionen lyckas han 
peta med sig den från sargen inåt i banan. I och med detta uppstår plötsligt en ny 
situation. Där bollen är högst närvarande. Jimmy har fattat ett beslut att försöka ta 
bollen längs sargen. När nr 21 lyckas peta den inåt gör Jimmy ett stopp för att stoppa 
boll och spelare. I detta uppstår kollisionen, med Jimmy stillastående och nr.21 i låg 
fart. Träffen (som är mild och allt annat än brutal) spelare till spelare blir höft mot 
höft/överkropp. Bollens osäkra väg i situationen gör att den förändras tre gånger på 
mycket kort tid. Jimmy står still och nr 21 kommer in i låg fart. 
 
Enligt RF kap.14§2 punkt 8: Vi anser att Jimmy Jansson inte utövat något våld eller 
försökt utövat något våld mot någon person. 
 
Enligt Svenska Bandyförbundets Tävlingsbestämmelser kap.7 bestraffningar: 
Genom bildbevis kan DN häva den automatiska avstängningen. 
 
Enligt SvBf Regel 7.1: Jimmy Jansson spelar situationen enligt det tillåtna. 
 
Enligt SvBf Regel 16.4: Jimmy Jansson kan utvisas 10 min men eftersom Jimmy står 
still och inget våldsamt eller farligt sker, så ska enligt a) inte vara utvisning. 
 
Enligt SvBf Regel 16.7; 
a) Jimmy har inte hög hastighet och äventyrar inte motspelarens säkerhet. Jimmy gör 
inget brutalt enligt exemplen. 
b) sker ej 
c) sker ej 
d) sker ej 
e) sker ej 
Alltså finns inget stöd för ett rött kort. 
 
I enlighet med dessa Regler bör Jimmy Janssons röda kort hävas. 
 
DN:s beslut nummer 22089:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Jansson utdelar en brutal ben/höfttackling utan avsikt 
att ta bollen. I vanliga fall innebär denna typ av tackling minst 3 matchers 
avstängning men då tacklingen i detta fall utförs i ganska låg fart minskar 
skaderisken vilket i sin tur innebär att DN anser att en något kortare avstängning än 
den som anges i regelverket är mer relevant.  
 
Av TB kap 7 §1.1 5:e stycket framgår att ”I det fall att en domare i samband med 
anmälan inkommer med ett erkännande av felaktigt domslut efter samråd med RDK 
samt bildbevis på förseelsen har DN möjlighet att upphäva den automatiska 
avstängningen.”  DN kan mao inte ensamt häva den automatiska avstängningen. Då 
något skriftlig erkännande inte inkommit, gäller alltså det som anges TB kap 7 §1.1 
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1:a & 2:a stycket. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Jimmy 
Jansson 2 matcher, 23-02-22 IK Sirius – Villa/Lidköping BK och 23-02-24 
Villa/Lidköping BK – IK Sirius. 
 
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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