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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-09  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Evelina Sköld, KS Bandy 
 
Bestraffning:  
I slutspels-matchen mellan Villa/Lidköping BK – KS Bandy 2023-03-05 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 68 anfaller Villas nummer 77 Moa Friman med bollen mot mål. Friman 
får bollen ovanför mittlinjen på offensiv planhalva och driver mot mål längst 
vänsterkanten i hög fart. Hon styrs av en spelare i KS och när Friman ska vända in 
mot straffområdet kommer KS spelare nr 99 Evelina Sköld från mitten av planen i 
hög fart och med sin klubba slår bort skridskorna på Friman på ett brutalt sätt. Sköld 
äventyrar Villa-spelarens säkerhet. Jag som huvuddomare har en god position och 
ser situationen på ett tydligt sätt.  
 
Sköld åker till utvisningsbänken och Friman blir liggandes bakom den förlängda 
mållinjen och får läkarvård. Efter ett domarråd åker jag och AD2 mot utvisningsbåset 
och jag visar Sköld det röda kortet. Hon blir vansinnig och slår klubban hårt i isen och 
säger att vi domare är dum i huvudet. Jag talar om för henne att det räcker och ber 
henne att vara tyst för att det inte ska bli några ytterligare konsekvenser för henne 
senare. När hon då åker förbi mig påtalar hon ännu en gång hur fel jag har. Hon åker 
över planen och när hon kommer mot spelarbänkarna kastar hon iväg sin klubba i full 
kraft mot isen och även sina handskar. När hon kliver av isen påpekar ännu en gång 
hur dåliga vi domare är.  
 
Efter matchen påtalar sekretariatet att under den tid Sköld satt på utvisningsbänken 
var hon upprörd över att ha blivit utvisad. En person från läkaren med anknytning till 
KS ska då ha gått ner från läkaren och försökt lugna ner henne. Sekretariatet 
meddelar oss domare att hon då ska ha ropat tillbaka till denna personen att "jag 
skiter fullständigt i om hon blev skadad eller inte".  
 
Moa Friman utgår skadad efter situationen. Matchens karaktär var i övrigt lugn och 
schysst. Även efter denna situation är matchen fortsatt schysst och lugn,  
 
Matchen sändes och videomaterial av händelsen finns. 
 
Yttrande från matchssekretariatet, Anders Fyhr: 
Spelaren i fråga blir utvisad i samband med tacklingen på Moa Friman. Hon sätter sig 
i båset utan några större protester, allt är lugnt. Efter ett tag kommer en KS-ledare för 
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att prata med spelaren som då börjar uttrycka att det inte var utvisning och att det är 
"som vanligt" med denna domare. Hon uttrycker också att hon inte bryr sig om Villa-
spelaren skadas eller ej. 
 
Hon frågar oss i sekretariatet om hon får åka över till spelarbåset eftersom det blir så 
långt avbrott, vilket vi nekar efter samråd med domaren. Detta accepterar hon utan 
protest. 
 
Sedan kommer det röda kortet och då tappar spelaren konceptet fullständigt. Hon 
skriker både rakt ut och till domaren. Här minns vi inte ordagrant vad som kom fram 
men något i stil med "du är så jävla dålig" och "det är inte första gången". Här som 
sagt minns vi inte exakt. 
 
När hon sedan åker över isen fortsätter hon men där kan vi inte avgöra vad hon 
säger. Hon slänger dock både hjälm och klubba i isen, klubban går av, innan hon 
lämnar och går ut i omkl.rummet. 
 
Yttrande från Evelina Sköld: 
Nr 77 Moa Friman kommer åkandes på kanten ner mot kortsidan, jag åker ut mot 
Moa i hennes åkriktning för att ingen kollision ska kunna ske då Moa kommer i hög 
fart. jag täcker insidan hållandes klubban i isen dvs inget slag överhuvudtaget. Moa 
lägger bollen åt sidan för att hon tänkt gå mellan mig och vår nr 33, jag bryter då 
bollen som ligger fri precis som jag tänkt. Moa försöker då hoppa gå innanför, åker 
på min klubba med skridskorna en tiondels sekund efter att min klubba stoppar/bryter 
bollen. När Moa åker på min klubba, som jag håller i isen, fastnar Moas högra 
skridsko lite i klubban. Det gör att Moa roterar runt i luften och ramlar oturligt. Allt 
detta syns tydligt på filmsekvensen när en tittar på det i slow motion. Förstår att det 
inte är lätt för domaren att se när det går så fort men det förloppet är tydligt när det 
ses i slowmotion.  
 
Övrigt: Det var ingen ledare från KS som var och pratade med mig vid 
utvisningsbåset. Det var däremot min pappa som var där och ville att jag inte skulle 
må dåligt av att min kompis, Moa, skadades i situationen. Att sekretariatet påstår att 
jag skulle sagt "att jag skiter i att Moa skadades" är taget ur ett sammanhang som 
sekretariatet tydligen inte tyckte var så viktigt att säga. Jag sa att jag tyckte 
utvisningen var totalt felaktigt och att jag inte kunde hjälpa om någon skadades för att 
de åker in i min klubba, "står jag ivägen får de köra runt, inte hoppa innanför, jag gick 
ju på boll". Att protestera mot domaren och domslutet är såklart helt fel, tyvärr blev 
jag väldigt väldigt upprörd över enligt mig ett totalt felaktigt domslut som jag ansåg 
inte ens var frislag då jag gick på boll och Moa åkte in i mig. Det jag sa sas i affekt i 
ett upprört tillstånd när jag "tappade det".  
 
Jag har aldrig tidigare protesterat eller visat brist på respekt mot domare eller 
domslut. Jag är såklart hemskt ledsen över att min gamla lagkamrat och kompis Moa 
skadade sig och att jag "tappade det " när publiken buade åt mig.  
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Bifogar filmsekvens på situationen.  
 
DN:s beslut nummer 22099:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att filmklippet styrker Skölds beskrivning av händelsen 
Hon har klubban efter isen och bryter bollen och att Villa-spelaren kör på klubban. 
 
DN anser också att Sköld ger en plausibel förklaring till sitt agerande i utvisnings-
båset och att hennes uppträdande där inte ska betraktas som en försvårande 
omständighet.  
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Evelina 
Sköld 1 match, dvs den match som enl TB kap 7 1.1 automatiskt följer på rött kort, 
grov utvisning. Evelina Sköld stängs alltså av kommande säsongs första 
tävlingsmatch. 
 
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, Kajsa Holm-Asplund, 
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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