
Riksidrottsnämnden 
BESLUT 
Per capsulam 

meddelat av Riksidrottsnämnden (RIN) den 7 mars 2023 i ärende nr 126/23-14 

Klagande: Artem Savelyev, Gripen Trollhättan BK 

Den 4 mars 2023 beslutade Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd 
(Disciplinnämnden) att, med stöd av 14 kap. 2 § 8 Riksidrottsförbundets stadgar, 
stänga av Artem Savelyev från bandyspel och ledaruppdrag de tre nästkommande 
matcherna, se bilaga 1. Anmälan om bestraffning bifogas som bilaga 2. 

Artem Savelyev har nu överklagat Disciplinnämndens beslut hos RIN, se bilaga 3. 

RIN:s bedömning 

RIN anser inte att det finns skäl att göra någon annan bedömning än den som 
Disciplinnämnden har gjort. RIN avslår därför överklagandet, vilket innebär att 
Disciplinnämndens beslut står fast. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

Pa Riksidrottsnamndens vagnar 

Bo Bengtsson 

I beslutet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Björn Backman, Anna 
Erman, Sanna Granbeck och Christer Pallin. Enhälligt. 

Sekreterare: Emelie Smiding 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rf.se 
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Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2023-03-04 
Disciplinnämnden (DN) 

Till 
Artem Savelyev, Gripen/Trollhättan BK 

Bestraffning: 
Efter kval-matchen mellan Gripen/Trollhattan BK — Aby/Tjureda IF 2023-03-03 
anmälde Daniel Janlöv, Åby/Tjurena IF en incident i matchens 21:a minut avseende 
ett fall av brutalt spel. 

Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 20.50 driver Åbys 93 Filip Lydén upp bollen när Gripens nr 99 (Artem 
Savelyev) kommer upp och vänder baken till och träffar Lydén med en så kallad 
rövtackling och armbågstackling i ett. Lydén blir liggandes men kan till slut ta sig av 

isen för egen maskin med ett stor jack i näsan. 

Lydén minns i efterhand inget från situationen och fick bryta matchen med befarad 
hjärnskakning. Domarna dömer en 10 minuters utvisning för våldsam tackling på 

Gripens nr 99. 

Efter matchen pratar undertecknad med domarna och visar situationen från TV- 
sändningen och då säger domarna ”-oj, så illa såg inte vi att det var från vår vinkel, vi 
ska titta på detta igen och sen göra en anmälan,-anmäl gärna ni också situationen,” 

Domarna fortsätter med att förklara att de är Lydén skymmer deras sikt och att de ser 
situationen som en tackling som tar Lydén över kroppen. 

Under matchen tolkar inte heller vi situationen så ful och allvarlig som man ser på 
repris att den faktiskt är. Där syns det tydligt att det är en medveten armbågstackling 
mot huvudet och att armen gör en tacklingsrörelse. 

DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 

VGG:s utlåtande: 
Här är Jan Erik Pettersson Michael Hillström och Carl Malm jäviga så beslutet 
lämnas över till er (DN). 

Yttrande från HD Niclas Schultz: 
| matchminut 21 fér spelare nr 93 i Aby bollen på mittplan och ska kliva innanför 

spelare nr 99 i Gripen då nyss nämnda spelare vänder ryggen till i tacklings- 
momentet. På planen bedömer vi det som en 10 minuters utvisning för ojust tackling 

men efter att ha tittat på den på video (videon är filmad mot andra hållet än jag Kar 
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position) efter matchen så ser vi att nr 99 även sänker sin position och använder sin 
armbåge mot huvudet på nr 93 och således äventyrar spelarens säkerhet. 

Yttrande fran Thomas Hofling, supervisor: 
Fran min position ser situationen med min infallsvinkel ut som 10 min ojust tackling. 
Jag befinner mig pa samma sida som Avbytarbasen. 

Yttrande fran Artem Savelyev gm Per Skoglund: 

Protesten tillbakavisas. Domarens beslut under matchen var riktigt. Domarens beslut 

grundar sig inte på eller innehåller inte uppenbara felaktigheter som medför 
betydande skaderisk för spelare. 

Det är självfallet alltid beklagligt med befarade skador. Emellertid saknas anledning 
att ändra domarens beslut. Åbys spelare nr 93 Lydén driver upp med bollen i riktning 

mot Gripens mål. Fyra av Gripens spelare försöker i det läget styra Lydén mot 

utsidan. Som vi och Artem uppfattar situationen väljer Lydén i det läget att inte vända 

ur eller gå på utsidan utan istället att försöka gå inåt, samtidigt som Savelyev 
bromsar för att inte Lydén ska kunna gå på hans insida. Tyvärr tittar Lydén ner i isen 
just då och upptäcker inte att Artem har stannat upp. 

Artem gör ingen annan rörelse. Någon armbåge har inte använts. Det går inte heller 

med säkerhet att se någon armbågstackling på videoinspelning från matchen. När 
sammanstötningen är ett faktum spänner Artem reflexmässigt kroppen, vilket man 

gör i en sådan situation. 

Genom att välja att försöka gå på insidan och samtidigt inte ha uppsikt kan inte 
Lydén anses vara utan eget ansvar för den efterföljande sammanstötning. 

Vid efterföljande samtal med supervisor igår uppgav han att han också anser att det 

endast är 10 minuters utvisning på situationen. 

Vi menar att med hänvisning till vad vi anfört ovan kan inte domarens beslut anses 
innehålla eller vara grundat på någon uppenbar felaktighet. Protesten ska därför 
lämnas utan bifall. 

DN:s beslut nummer 22096: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Savelyev utdelar en brutal tackling med höft/rygg 
utan möjlighet att spela på bollen vilket innebär betydande skaderisk samt riskerar 
spelarens säkerhet. Tacklingen träffar högt på spelarens överkropp/huvud. 

Nämnden får avseendet skaderisken tyvärr inget stöd av VGG vilket innebär att man 
gör skaderiskbedömning med stöd av HD:s yttrande och det filmklipp som visar 
händelsen både i naturlig hastighet och i slow motion. Sammantaget styrker detta 
DN:s uppfattning om tacklingen och risken för skada, 
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DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 8 2 punkt 8, stänga av Artem 
Savelyev 3 matcher, 23-03-05 Frillesås BK — Gripen/Trollhättan BK, 23-03-07 

Gripen/Trollhättan BK samt 23-03-10 Åby/Tjureda 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) 

Overklagan 
Klagande har att senast inom tva (2) veckor fran den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoslcrift till Riksidrottsnamnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 

| 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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Protest mot SBF TB, kap 7, Bestraffning 6 6.1 

  

  

  

  

  

Till Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd att inges till: beredskap(Qsvenskbandy.se 

MATCHDATA: 

Lag A Gripen Trollhättan BK Lag B | Aby/Tjureda IF 

Ort Trollhattan Arena | Slättbergshallen 

Datum _ | 2023-03-03 Matchtid | 19.00 | Serie Elltserlekval     
  

FÖRUTSÄTTNINGAR: 

Om det framkommer att domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara 
felaktigheter som medför belydande skaderisker för spelare, ledare, domare eller 

övriga matchfunktionärer får Disciplinnämnden möjlighet att ändra domarens beslut och utdöma 

annan påföljd. 

PROTEST SKA LÄMNAS SENAST KL: 12:00 DAG EFTER MATCH. 
Endast denna blankett ska användas vid protest samt vara underskriven av Sport-/Klubbchef eller Ordförande. 

PROTEST: 

| matchminut 20.50 driver Abys 93 Filip Lydén upp bollen nar Gripens nr 99 kommer upp och vander baken till och 

träffar Lydén med en såkallad rövtackling och armbågstackling | ett. Lyden bllr liggandes men kan III slut ta sig av isen 

för egen maskin med etl stor jack I näsan. Lydén minns I efterhand inget från situationen och fick bryta matchen med 

befagad hjärnskakning. 

Domarna dömmer en 10 minuters utvisning för våldsam tackling på Gripens nr 99. 

Efter matchen pratar undertecknad med domarna och visar situationen från tvsändningen och då säger domarna -oJ, 

så illa såg Inte vi att det var från vår vinkel, vi ska titta på detta Igen och sen göra en anmälan,-anmäl gärna ni acksa 

situationen. 

Domarna forlsätter med att förklara all de ar Lyden skymmer deras sikt och att de ser situatlonen som en takllng osm 

tar Lyd'en över kroppen. under matchen tolkar Inte heller vI situationen så ful och allvarlig som man ser på repris att 

den faktiskt 4r, Dar syns det tydligt att det ar en medveten armbagstackling mat huvudet och att armen gör en 

larklInasrfrelse 

BILDBEVIS: 

Videofilm bifogas protesten Jol] Nej [2] 

För att Videogranskningsgruppen ska kunna ge ett yttrande om förseelsen måste protest 

följas av en filmsekvens av förseelsen. 

Vid filmsekvens uppge matchminut för förseelsen. 

SBF:s Tävlingsenhet har rätt att begära in bildbevis från berörda föreningar. 

KONTAKTUPPGIFTER: 
  

  

  

    
  

Föreningens representant: Telefon E-post 

Danlel Janlöv 0768837367 danleljanlov@hotmalil.com 

Funktionär: Telefon E-post 

RDK-ledamot: Telefon E-post 

Ort: Datum: 9993-03-04 

Weg Klockslag: 

Ansvarig anmälare: 

Daniel Janlév, Lagledare /Sportslig ansvarig Åby/Tjureda IF   
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Från: Per Skoglund <per.skoglund@gripenbk.nu> fé bf2 3—L 4 
Skickat: den 5 mars 2023 11:01 pM 

Till: Riksidrottsférbundet (RF) Ee) 
Kopia: Johan Olvegard; Bengt Arvidsson; Gudmund Knutson; roland.fager@volvo.com; 

Anders Jakobsson; Bo Nilsson (bo,nilsson@advbn.se); Kajsa Holm Asplund; Roland 

Fager; Pär Billsmon; Anna-Karin Larsson (Bandyförbundet); Michael Hillström; 

pettersson,janerik@outlook.com; Joakim Jensen; Joakim Hedqvist; 

Joakim Dahl (RF/SISU) 

| 

| 
danieljaniov@hotmail.com; Niclas Skoog Schultz | 

Amne: RE: 22096 Artem Savelyey, Gripen/Trollhattan BK 

Bifogade filer: 22096 Artem Savelyev, GripenTrollhattan BK.pdf 

Prioritet: Hög 

Uppföljningsflagga: Flag for follow up 
Flagga: Har meddelandeflagga i 

| 
Överklagan till Riksidrottsndamnden | 

Artem Sävelyev får härmed överklaga Svenska Bandyförbundets disciplinnämnds (”DN”) beslut 220906 av den 4 

mars 2023. | 

Savelyev yrkar att riksidrottsnämnden upphäver ovan nämnda beslut om avstängning av honom. DN har gjort en 

felaktig bedömning. | 

Med hänvisning till vad Savelyev har anfört i sitt yttrande till DN vill Savelyev särskilt lyfta fram följande. 

I den aktuella situationen väljer Lydén att inte vända ur eller gå på utsidan utan istället att försöka gå inåt, 

samtidigt som Savelyev bromsar för att inte Lydén ska kunna gå på hans insida. Tyvärr tittar Lydén ner iisen just 

då och upptäcker inte att Savelyev har stannat upp. Sammanstötningen är då oundviklig, Lydén är inte utan 

ansvar för sammanstötningen. 

Savelyev gör ingen annan rörelse. Någon armbåge har inte använts, Det går inte heller med sdkerhet att se 

någon armbågstackling på videoinspelning från matchen. När sammanstötningen är ett faktum spänner 

Savelyev reflexmässigt kroppen, vilket man gör i en sådan situation. 

VGG har inte lämnat något yttrande avseende händelsen. Inte heller har supervisor Thomas Hofling gjort någon 

annan bedömning än den som huvuddomaren Niclas Schulz gjorde under matchen. 

Av den granskade videosekvensen framgår inte heller annat än vad som stödjer Savelyevs yttrande, Inget 

yttrande finns fran VGG. Videosekvensens kvalitet ar inte heller sådan att det vid en granskning — i såväl normal 

uppspelningshastighet som i slow-motion --med säkerhet går attavgöra vad som sker. Det föreligger således 

I 

inte någon uppenbar felaktighet. | 

| 
| 
| 

En ändring:av domarens beslut under matchen innebärandes en ytterligare påföljd för Savelyev förutsätter att 

domarens beslut under matchen grundar sig på eller innehåller uppenbara felaktigheter. Någon sådan uppenbar 

felaktighet föreligger inte i detta fall. DN:s beslut ska därmed upphävas. | 

För Artem Savelyev, Gripen Trollhättan BK gm 

Per Skoglund 

Ordförande 

Tel 0730-789270 |



”Elit och bredd i en härlig förening” 

Gripen Trollhättan BK 

Kansli: 0520-42 88 47 

Gärdhemsvägen 29 Isstadion 

461 32 Trollhättan 

www.gripentrollhattan.se 

From: Johan Olvegård <johan.olvegardQgmail.com> 

Sent: den 4 mars 2023 23:33 

To: Bengt Arvidsson <bengtarwid@outlook.com>; Gudmund Knutson <bandy.knutson@gmail,com>; 

roland.fager@volvo.com; Anders Jakobsson <anders.jakobsson59@hotmail.se>; Bo Nilsson (bo.nilsson@advbn.se) 

<bo.nilsson@advbn.se>; Kajsa Holm Asplund <kajsa.holmasplund@outlook.com>; Roland Fager 

<rolandfager@gmail.com>; Par Billsmon <par.billsmon@gmail.com>; Anna-Karin Larsson <anna- 

karin.larsson@svenskbandy.se>; michael. hillstrom @svenskbandy.se; pettersson.janerik@outlook,com; Per 

Skoglund <per.skoglund@gripenbk.nu>; Joakim Jensen <jocke@gripenbk.nu>; Joakim Hedqvist 

<hedqvist@gripenbk.nu>; danieljanlov@hotmail.com; skoogan_93 @hotmail.com 

Subject: 22096 Artem Savelyev, Gripen/Trollhattan BK 

Hej 

Här kommer DN:s beslut avseende avstängning av Artem Savelyev, Gripen/Trollhättan BK. 

Johan Olvegård 

Handl DN


