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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-27  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Markus Sundin, Helenelund/Spånga 
 
Bestraffning:  
I en U 16-match mellan Hammarby IF – Helenelund/Spånga 2023-02-23 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Matchen var lugn innan händelsen.  
 
I slutet av andra halvlek började Hammarby ta över. Nr 16 i Hammarby för bollen upp 
i plan. Han kommer in i toppen av straffområdet från höger med hög fart och försöker 
ta sig runt Helenelunds stillastående spelare nr 26 (Markus Sundin) som sätter ut 
benet för att göra sig större utan att ta hänsyn för motståndarens säkerhet. 
Angriparens knä träffar motståndarens högra ben precis över knät hårt och brutalt 
varpå spelare nr 16 i Hammarby ramlar framåt medan hans högra ben svingas bakåt. 
Han ligger kvar ca en minut och behöver sedan hjälp av plan. Nr 16 spelade ej vidare 
i matchen.  
 
Helenelunds nr 26 kollar hur det gick med motståndaren. Under tiden får jag höra att 
det är spelarens tredje utvisning. Jag visar honom det röda kortet och han avlägsnar 
spelplanen lugnt. Efter domarråd beslutas att spelare nr 26 ska få grovt matchstraff 
för brutalt spel, utan hänsyn till motståndarens säkerhet (bentackling). 
 
Yttrande från Markus Sundin: 
Det som hände var väldigt olyckligt och beklagligt. Det fanns ingen som helst avsikt 
att skada spelaren och jag bad direkt om ursäkt och har även varit i kontakt med 
spelaren efter matchen.  
 
Händelseförloppet stämmer ganska bra, med tillägg för att jag jobbade hem och 
jagade spelaren från deras planhalva. Spelaren mötte vårt samlade försvar och bytte 
åkriktning i full fart. Jag hann inte med och släpade med benet. Det var i slutet av 
matchen och vi kämpade för att klara oavgjort. Jag håller med om att det var en 10-
minuters utvisning, men det fanns som sagt ingen avsikt att göra spelaren illa och jag 
är ledsen för att så blev fallet. Domarens bedömning var också att det var en 10-
minuters utvisning. Det tog ett tag innan domaren blev uppmärksammad på att det 
var min tredje utvisning och att jag därför fick lindrigt matchstraff. Jag förstod och 
accepterade situationen och åkte därför lugnt av planen.  
 
Domaren bedömde inte förseelsen som grov när den hände, utan som en normal 10-
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minuters utvisning. Det känns märkligt att den i efterhand ändras. Jag tycker att 
förseelsen i sig ska bedömas, inte konsekvensen även om den är olycklig. Jag tror 
inte att den hade ändrats i efterhand om det var min första utvisning och inte heller 
om spelaren inte blivit liggande.  
 
Jag hade ingen uppenbar avsikt att skada spelaren, vilket ska vara fallet enligt 
Bandyförbundets tävlingsregler punkt 7.1 och 16.7 a för att betraktas som grov. Jag 
hade inte heller hög hastighet vid händelsen, vilket också bekräftas av domaren i 
hans redogörelse.  
 
Det bör också tilläggas och värderas att jag aldrig tidigare fått ett rött kort. 
 
DN:s beslut nummer 22093:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att detta är 
ett av de vanligast förekommande regelbrotten; en anfallare med fart som försöker ta 
sig förbi en stillastående försvarare som i sin tur inte riktigt hänger med utan fäller sin 
motståndare med benet. Även om Sundin inte har för avsikt att fälla Hammarby-
spelaren innebar tacklingen att motståndaren tvingades avbryta matchen. DN anser 
att avsikten alltid är underordnad konsekvensen vid ojust spel och i detta fall fick 
tacklingen stora konsekvenser för spelaren. 

Då domaren under match bedömde situationen som brutal och domarens beslut 
under match är ”slutgiltiga” som det står i Spelregler för bandy”, regel 17.1, anser DN 
att Riktlinjer för bestraffning avsnitt A punkt 3.2 är tillämplig. Där anges att ”Brutal 
tackling” medför minst 2 matchers avstängning.  
 
DN tar dock hänsyn till Sundins ålder och reducerar avstängningen med 1 match. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Markus 
Sundin 1 match, 23-03-11 Helenelund/Spånga – Gustavsbergs BK. 
 
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.  
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Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskbandy.se/

