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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-14  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Sebastian Leidstedt, Djurgåredns IF 
 
Bestraffning:  
I kval-matchen mellan Djurgårdens IF – Finspångs AIK 2023-03-10 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens absoluta slutskede med ca 30 sekunder kvar vid ställningen 4-3 till 
Djurgården tilldöms Finspångs en straff efter att en Djurgårdsspelare med handen 
tagit bollen efter en Finspångshörna. Efter dömd straff så åker AD2 och placerar sig 
mellan HD och Djurgårdsspelarna. Detta ca 2 meter in från förlängda mållinjen och 
vid straffområdeslinjen på sekretariatsidan. Där befinner sig ett flertalet 
Djurgårdsspelare som kritiserar domslutet. När HD lämnat situationen för att 
verkställa utvisningen för straffsituationen så börjar AD2 röra sig upp mot närmaste 
frislagspunkten för att ta ny position utanför straffområdet inför straffen. Nr 15 i 
Djurgården är en av spelarna AD2 möter när han placerar sig framför HD. Nr 15 i 
Djurgården (Sebastian Leidstedt) följer AD2 upp mot frislagspunkten och påtalar att 
straffen är katastrof dömd. Nr 15 i Djurgården börjar diskutera ett domslut som 
inträffade ca 5-10 minuter tidigare där han inte fick straff. AD2 förklarar att 
domarteamet bedömer att den situationen inte är straff och att det är en tidigare 
situation som inte bör diskuteras nu då den är passerad. Nr 15 i Djurgården säger 
direkt till AD2 ”ni är så jävla dåliga”. AD2 tar då 10 min utvisning olämpligt 
uppträdande.  
 
I anslutning till utvisningen tar nr15 i djurgården fysisk kontakt med AD2 genom att 
trycka handen på domarens mage och åker därefter mot utvisningsbåset och säger 
på nytt att "det är så dåligt". AD2 har blicken mot spelaren som upprepat säger ta mig 
då, ta mig då. För de fortsatta verbala protesterna samt kontakten tar AD2 en till 
utvisning för olämpligt uppträdande som då blir ett grovt matchstraff och det röda 
kortet visas.  
 
Den utvisade spelaren åker av isen och ställer sig bakom målet straffen ska slås åt 
som är vägen ut till omklädningsrummet. Efter tillsägelse lämnar han positionen 
bakom mål och går in till omklädningsrummen. 
 
Yttrande från Sebastian Leidstedt: 
Inget yttrande har inkommit till DN. 
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DN:s beslut nummer 22101:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och finner att det röda kort HD gav 
Leidstedt grundar sig på regel 16.7 där det framgår att grov utvisning ska ges ”Om en 
spelare i samband med 10 minuters utvisning för olämpligt uppträdande gör sig 
skyldig till ytterligare 10 minuters utvisning för olämpligt uppträdande.” Detta innebär i 
sin tur att nämnden i sitt beslut stödjer sig på DN:s riktlinjer för bestraffning avsnitt A 
punkt 3.1 som anger att Dubbla utvisningar för protest mot domslut i samma 
matchsekvens (10 + 10 minuter) innebär 1 match avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Sebastian 
Leidstedt 1 match, 23-03-12 Lidköpings AIK-Djurgårdens IF. Då denna match redan 
är spelad utan Leidstedts medverkan är avstängningen avklarad. 
 
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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