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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-16 
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Lowe Bardh, Vetlanda BK 
 
Bestraffning:  
I semifinalmatchen U17 Nationell mellan Villa/Lidköping BK – Vetlanda BK 2023-03-
11 blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt 
spel. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I en semifinalmatch mellan två spelskickliga lag så sker i den 66e minuten en 
förseelse där Vetlandas nummer 89, Lowe Bardh slår Villas nummer 6 Alfred Malm i 
magen med klubban. Detta sker i straffområdet bakom HDs rygg då bollen är på väg 
bort från situationen och de två berörda spelarna inte är inom räckhåll för bollen.  
När bollen är på väg bort från situationen så blåser AD 1 Jonatan Vejby av matchen 
och visar ut VBK:s nr 89 då han har registrerat vad som händer, han berättar för mig 
i situationen och initialt så dömer vi en straff för Villa och en utvisning på Vetlandas 
89.  
 
Jag vill bli informerad om vad exakt som hänt och kallar till ett domarråd med 
Jonatan där han berättar att Lowe har slagit Alfred Malm i magen med klubban, med 
spetsen riktad mot kroppen (spearing). Då påkallar jag 4:e domaren Patrik för att 
kolla vad han har sett, han bekräftar det som Jonatan berättat för mig. Slutligen så 
åker jag över till vår supervisor Hans Hellgren som står på andra sidan planen och 
har en annan vinkel, för att få hans input på situationen. Han bekräftar att vi alla har 
sett samma sak och jag är säker på att jag kan ta ett Grovt matchstraff för ett 
våldsamt slag i magen som äventyrar spelarens säkerhet.  
 
Efter denna överläggning med mina kollegor så åker jag fram till utvisningsbänken 
och visar det röda kortet för Lowe som utan protest avlägsnar sig från planen och går 
ut i omklädningsrummet. 
 
Yttrande från Lowe Bardh gm Ken Langsbo: 
Från Vetlandas sida är vi väldigt frågande till denna skrivelse. Efter matchen har vi 
en lång genomgång med domarna, två domaransvariga från förbundet (Hans 
Hellgren + Pär Billsmon) samt Pär Gustafsson. Från Vetlandas sida närvarade 
undertecknad och Daniel Gustafsson. Syftet med mötet var att det i matchen finns 
mängder med situationer som alla går åt ett håll och den som enligt oss är mest 
avgörande för resultatet är det grova matchstraffet. Bägge domaransvariga (Hans + 
Pär B) säger efter att ha sett TV-bilderna att det grova matchstraffet är helt fel och att 
avstängningen på Lowe ska tas bort, står inget om detta i skrivelsen. Ni kan ju själva 
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tänka er att som Lowe få ett grovt matchstraff i karriärens största match och alla sen 
håller med om att det är fel, snacka om kränkning...  
 
En utvisning kan man köpa men att det ska föreligga skaderisk och leda till grovt 
matchstraff är tyvärr helt felaktigt och avgör matchen till Villas fördel. Vill även 
poängtera att efter mötet tar Hans Hellgren oss i hand och tackar för att vi uppträder 
respektfullt under hela mötet, dvs inga hårda ord yttrades. Lowes ord: "Får en 
buttend av nr 6 (ses på TV-bilderna), min klubba är rakt fram i luften när nr 6 åker 
förbi och får den i sidan varpå jag drar klubban åt mig. Han ramlar ihop och verkar 
snudd på döende. Finns ingen slagrörelse och noll skaderisk. Blir utvisad utan att 
riktigt förstå varför men då vi har lärt oss att inte klaga på domaren så håller jag mig 
lugn. När det sedan ändras till rött blir jag närmast chockad och lämnar besviket 
arenan utan att säga något. Finns från min sida ingen avsikt att göra något dumt och 
orsaka laget skada med att ta en utvisning när bollen är långt borta från situationen. 
Jag har aldrig fått rött kort tidigare eller varit inblandad i några allvarliga händelser" 
Alfred Malm ligger och kvider en stund och när det visar sig blir rött kort så skrattar 
han våra spelare i ansiktet. Han åker inte till bänken utan är fortsatt på plan och gör 
både mål och assist bara några minuter efter händelsen. Kan tilläggas att samma 
spelare (Malm) har varit med i många liknande incidenter där han provocerar och 
sedan spelar över. Senaste exemplet är från januari i år, se DN beslut 22087 där han 
slår till en spelare i ryggen och sedan faller som en fura när han får en lätt smäll 
tillbaka. I detta fallet togs det grova matchstraffet på motståndaren bort efter att 
domaren hade läst rapporten och sett situationen. Finns alltså en historia kring Alfred 
Malm och i vårt tycke är det mer han som ska ha en reprimand för osportsligt 
beteende. Vill ni se något riktigt grovt ska ni titta på nr 13 i Villas agerande när vår nr 
10 gör 8-7, han får ett kraftigt rapp över ryggen och blir sedan hårt knuffad rakt ut i 
väggen. Bara tur att han inte blir skadad. Domaren ser detta men väljer att inte 
agera, ungefär som i alla övriga domslut. Se matchminut 82 på länken 
:https://www.bandypuls.se/2023-03-11/repris-se-samtliga-lordagens-matcher-fran-
ungdomsslutspelet-i-goteborg-igen. Hur gör vi för att anmäla nr 13?  
 
Avslutningsvis är vi väldigt besvikna på hur ni från förbundet hanterar 
domartillsättningen i så här (för oss) viktiga matcher. Huvuddomare och linjedomare 
har inte den rutin som behövs och tyvärr kostar det oss en SM-final. Jämför med 
kvartsfinalerna där vi har rutinerade domare och linjedomare som leder matcherna 
på ett föredömligt sätt. Ni kan inte använda SM-semifinaler för att utbilda domare, lär 
er av detta. 
 
Yttrande från Pär Billsmon, RDK: 
Vi använder inte domare i utbildningssyfte i en SM-semifinal. Skylla förlusten på 
domaren och teamets orutin rimmar inte när man förlorar andra halvlek med 1-8. 
Domarna var där för att dom förtjänat detta, inget annat. Vetlanda var också där för 
att dom förtjänade att vara där. I mötet sa jag att det inte var ett slag, har tittat flera 
gånger på matchen och den situationen, det är en spearing i magen som delas ut. 
Detta ser jag inte under matchen utan i videon efteråt. Det är några situationer som 
upplevs långdragna, men rätt beslut tas upplever jag det. 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
Det var ju tjafsigt trots stor ledning av Vetlanda redan i 1:a halvlek. Efter matchen var 
det väldigt stökigt i korridoren, men det är en säkerhetsfråga. Dock kan beteendet 
vara annorlunda, det är inte vuxna som ska hålla i taktpinnen för ungdomarna gör 
precis som vuxna gör. Sedan förstår jag att det är känslor när man förlorar en 
semifinal, absolut. Men orden som skriks mot domaren skulle ni aldrig tolerera att 
någon skrek till era ungdomar. 
 
Det handlar om erfarenhet, era spelare är ny i denna situationen liksom domaren var. 
Tänk om det stod 10 ungdomar på läktaren som funderat på att börja döma! Dessa 
10 kom nog på andra tankar nu. 
 
Yttrande Hans Hellgren, supervisor: 
Jag svarar på gällande ärende och inget annat. Min upplevelse är att Vetlandas 
nummer 89. Lowe Bardh slår/drar till klubban och spetsen vänd in mot Villas nummer 
6 Alfred Malm i magen. Jag uppfattar det som en spearing. Klubban ska inte vara där 
och det finns en stor skaderisk för i det här fallet Alfred Malm. 
 
DN:s beslut nummer 22102:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att filmen visar att Bardh använder klubban på ett 
otillbörligt och riskfyllt sätt, endast menat att stoppa motståndaren utan avsikt att ta 
bollen. Denna uppfattning styrks även av yttrande från supervisor och RDK:s 
representant. 
 
I DN:s Riktlinjer för bestraffning avsnitt A punkt 3.3 anges att ”Att med klubban eller 
annat föremål eller kroppsdel tillfoga motpart skada” ska ge minst 3 matchers 
avstängning. DN anser dock att slaget som Bardh delar ut inte är menat att skada 
motståndaren utan enbart för att stoppa honom. Villa-spelaren kan också fortsätta 
spela färdigt matchen. Det minimum av 3 matchers avstängning som riktlinjerna 
anger är mao inte helt relevant i detta fall. 
 
Trots Bardhs relativt låga ålder är det inte aktuellt med ytterligare reducering av 
avstängningstiden då denna typ av förmildrande omständighet, enl DN:s riktlinjer inte 
gäller vid grov utvisning, olämpligt uppträdande. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Lowe 
Bardh 2 matcher, de 2 nästkommande tävlingsmatcherna oaktat de spelas 
innevarande säsong eller säsongen 2023/24. 
 
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 
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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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