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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-04  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Max Golander, Tranås BoIS 
 
Bestraffning:  
I en kval-match till Bandyallsvenskan mellan Tranås BoIS – SK Höjden 2023-03-01 
blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchen mellan Tranås BoIS och SK Höjden i Bandyallsvenskan kval Södra 
tilldelades Tranås Max Golander grovt matchstraff för ojust tackling.  
 
I matchens 86:e spelminut driver en Höjdenspelare bollen på egen planhalva. 
Golander delar då, i hög hastighet, ut en vårdslös bentackling på Höjdenspelaren så 
en kraftig rotation uppstår så att skaderisk föreligger. Att observera är dock att 
Höjdenspelaren i sista ögonblicket försöker undvika tacklingen genom en 
riktningsförändring och en stor rotation på den angripne skapades, utfallet av 
tacklingen blev således förstärkt.  
 
Den angripne spelaren blir liggandes i någon minut innan han lämnar spelplanen 
haltandes för att bryta matchen på grund av skada. Efter Golander informerats om att 
han kommer tilldelas ett grovt matchstraff lämnar han spelplanen utan protest mot 
domslutet.  
 
Ett videoklipp av sekvensen bifogas anmälan. 
 
Yttrande från Max Golander: 
Vi tappar boll och faller ner med vår offensiva linje. Jag följer min åkning och upp i 
banan för att ta höjd/ge min högra sida i styrningen. Jag kommer i något högre fart 
än tänkt. Det resulterar i att jag nästan stänger högra sidan om mig. Höjdenspelaren 
frontar och jag hinner inte flytta på mig samtidigt som han förflyttar sig i sidled och 
försöka hoppa innanför. Detta förmodligen pga att han vill undvika tackling/ att bli 
stoppad. Resultatet blir en hård smäll som förstärks av att han hoppar innanför, som 
domaren skriver. Hade jag haft länge fart kunde detta möjligtvis ha undvikits men 
också om höjdenspelaren hade fortsatt sin åkning i tänkt riktning. En smäll hade 
även uppstått men då på ett justera vis. Jag menar på att vi båda har ett ansvar. Men 
att olyckligtvis, utan någon som helst mening/avsikt blir det en kraftfull tackling från 
min sida.  
 
Jag är ingen våldsam spelare i övrigt. Endast en utvisning tidigare i år och ingen förra 
året. Detta är från min sida helt olyckligt. 
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DN:s beslut nummer 22094:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att HD:s anmälan på det hela taget överensstämmer 
med vad som framgår av filmen. Golander utdelar en brutal bentackling i hög fart till 
synes utan avsikt att ta bollen utan enbart att i akt och mening stoppa motståndaren. 
Oavsett motståndarens riktändring i situationen innan tacklingen, anser DN att 
Golander genom sitt agerande utsätter sin motståndare för betydande skaderisk. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Max 
Golander 3 matcher, 23-03-03 Surte BK – Tranås BoIS, 23-03-05 Mölndal Bandy – 
Tranås BoIS samt 23-03-08 Tranås BoIS – Mölndal Bandy. 
 
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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