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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-23  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Isac Olsson Hagardsson, Edsbyns IF 
 
Bestraffning:  
I en match U 17 Nationell mellan Edsbyns IF – Bollnäs GoIF 2023-02-21 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Den utvisade spelaren äventyrar sin motspelares säkerhet genom att i en rörelse 
bakåt med benet tackla motspelaren med sidan av ben/höft när denna med fart går 
till anfall längs vänsterkanten. Motspelarens hastighet medför att denne får en 
rotation på kroppen och okontrollerat faller till isen. Spelaren blir omhändertagen på 
isen av ledare men för mig oklart om denne återkommer i spelt.  
 
Det var ca 10 minuter kvar av matchen när händelsen inträffade. Jag fattar beslut om 
rött kort för förseelsen och stämmer av med AD Ekström innan verkställandet. Den 
utvisade spelaren lämnar spelplanen på ett korrekt sätt. Övriga spelare och ledare 
uppträder på ett korrekt sätt i samband med det röda kortet.  
 
Matchens karaktär var fartfylld, schysst och välspelad. 
 
Yttrande från Isac Olsson Hagardsson: 
Inför matchen var taktiken i vårt försvarsspel att spela ett styrspel högt upp i planen 
och försöka bryta vid sargen. Vi spelade så hela matchen.  
 
Jag upplever att jag hade hjälp i situationen av två stycken spelare som hade fått 
spelaren på utsidan mot sargen, så jag som ytterhalv beslutar mig för att det är läge 
att stå upp på bollsida för att bryta motståndaren på ett schysst sätt. Jag upplever att 
det är ont om plats för motståndaren, men han väljer ändå att hitta en väg på min 
insida och han träffar mig på höften när jag står stilla.  
 
Min förhoppning är att det tas hänsyn till att jag sällan är utvisad. Min grundinställning 
till bandy är att spela ett schysst bandyspel. 
 
DN:s beslut nummer 22091:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och spelarens yttrande. Av både anmälan 
och yttrande framgår att tacklingen träffade höften och att HD bedömde det som en 
brutal ben/höfttackling i kamp om bollen. Oaktat om kollisionen skedde i hög fart eller 
ej anser DN att det rör sig om en brutal ben/höfttackling som innebar att 
motståndaren tvingades till omvårdnad på isen, oklart dock hur stor skada tacklingen 
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orsakade. 
 
I DN:s riktlinjer för bestraffning framgår att denna typ av tackling medför minst 2 
matchers avstängning och DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 
punkt 8, stänga av Isac Olsson Hagardsson 2 matcher, 23-02-25 Edsbyns IF – IK 
Sirius och 23-02-28 Bollnäs GoIF – Edsbyns 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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