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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-05  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Philip Bröms, SK Höjden 
 
Bestraffning:  
Efter kvalmatchen  mellan SK Höjden – Mölndal Bandy 2023-03-03 anmälde HD 
Daniel Carlfjord en incident under matchens början avseende brutalt spel. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 3 transporterar Mölndal spelare bollen på mittplan och ska kliva förbi 
spelare nr 6 i SK Höjden (Philip Bröms). Nr 6 i SK Höjden kliver då in med rygg och 
en sänkt kroppsposition. Spelaren gör ingen ansats till att ta bollen.  
 
På plan bedöms situationen som en 10 minuters utvisning för ojust tackling. Efter att 
sett video av situationen bedöms tacklingen äventyra Mölndals-spelarens säkerhet. 
 
Utlåtande från VGG: 
På grund av brister i kommunikationen med och inom VGG har gruppen ingen 
möjlighet att lämna något utlåtande. Bedömningen av eventuellt betydande skaderisk 
och spelarens säkerhet överlåtes mao till DN. 
 
Enskilt utlåtande från Mikael Hillström, VGG: 
Tittat på filmen och tolkar det som att en spelare i Höjden ligger med i åkningen för 
att styra två försvarande spelare kliver in och upp för att stoppa åkningen, där nr 6 (?) 
med blick tar sikte på bollförare och kliver in och gör sig stor för en tackling/stopp.  
 
Finns en risk för skada då det inte är spel på boll om den är högre än utvisning får 
DN besluta. 
 
Yttrande från Philip Bröm: 
Jag delar därmed inte anmälarens uppfattning att jag i den beskrivna situationen 
skulle ha äventyrat Mölndals-spelarens säkerhet. 

Vi är 3 medspelare som försvarar ytan framför straffområdet tillsammans, jag gör 
ingen rörelse för att orsaka någon skada utan står stilla för att stänga åkvägen, 
motspelaren väljer trots det att åkvägen är stängd försöka hoppa på insidan, kollision 
blir ett faktum. Jag anser att den redan utdömda påföljden väl täcker in situationen. 
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Det finns därmed inte skäl för DN att ändra domarens beslut och utdöma annan 
påföljd än den redan utdömda utvisningen. 

Kompl yttrande: 
Efter att ha tittat på bilderna vidhåller jag att åkvägen är stängd för Mölndals-
spelaren. När han kommer försöker jag komma åt bollen med klubban men tvingas 
bromsa för att inte kollidera med vår nummer 9 som verkar ha samma plan. Trots 
detta kolliderar jag med vår nummer 9, och detta gör att jag inte kan undvika kollision 
med Mölndals-spelaren.  

Det finns ingen intention från mig att köra på någon, men det blir en mycket trång 
situation med fyra inblandade spelare. 
 
DN:s beslut nummer 22098:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Bröms utdelar en brutal tackling med ryggen/höften 
som innebär en betydande skaderisk och äventyrar spelarens säkerhet. Tacklingen 
utförs också helt utan avsikt att ta bollen. Av anmälan från HD framgår att han i 
efterhand gör samma bedömning: Efter att sett video av situationen bedöms 
tacklingen äventyra Mölndals-spelarens säkerhet. Enl DN:s riktlinjer betyder ett 
sådant regelbrott minst 3 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Philip 
Bröms 3 matcher, 23-03-05 SK Höjden – Surte BK, 23-03-08 Surte BK – SK Höjden 
samt 23-03-10 Mölndal Bandy – SK Höjden. 
 
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 
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Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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