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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-14  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Moa Rantala, Skutskär/UNIK 
 
Bestraffning:  
I en match i Recover cup mellan Villa/Lidköping BK – Skutskär/UNIK 2023-03-12 
blev ovan rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt 
uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchen om 3-4 pris i Recovercupen som spelades mellan Villa - Skutskär/UNIK får 
nr 44. Moa Rantala grovt matchstraff på grund av två olämpliga uppträdanden i 
samma händelseförlopp.  
 
I matchminut 20 driver Villa-spelare nr 5 bollen från mittplan ut mot spelarbänkarna. 
Ca 5 meter in i banan i höjd med tekniska området jagar nr 44 Moa Rantala Villa-
spelaren med boll och delar ut en knuff i ryggen och båda spelarna faller till isen och 
glider in i sargen. Jag befinner mig ca 5 meter från situationen och dömer frislag till 
Villa. När båda spelarna fortfarande ligger ner sker någonting som jag ej uppfattar 
och Moa reagerar med att höja rösten och säga något i stil med "men hallå". Jag 
reagerar och verbalt uppmanar tjejerna till att ta det lugnt. Moa börjar ta sig ifrån 
situationen men stannar upp efter ca 3 meter, vänder sig om och skriker högt till Villa 
spelaren från situationen "du kan ju inte slå mig i huvudet" (Något som jag inte 
uppfattat alls) Jag som står ca 2 meter ifrån höjer armen och visar ut Moa, 6 min för 
olämpligt uppträdande då jag inte accepterar hennes agerande då jag precis innan 
sa åt tjejerna att hålla sig lugna. Hon verkar förvånad samt arg över mitt beslut och 
situationen men hon åker lugnt mot utvisningsbåset. Jag står kvar och fäster blicken 
på nr 44. Moa Rantala som åker över planen, väl framme då hon precis ska kliva 
över sargen kastar hon klubban med kraft in i arenaväggen. Både jag och Jens 
Boman (som står ca 20 meter därifrån) ser händelsen väl.  
 
Efter snabbt domarråd kommer vi fram till att även detta agerande ska beivras med 6 
minuter olämpligt uppträdande vilket i sin tur resulterar i grovt matchstraff. Jag visar 
upp det röda korten och hon avlägsnar arenan utan protest men upprörd.  
 
Matchen innan händelsen var väldigt lugn utan några specifika händelser som sticker 
ut. Två lag spelade bra och jämn bandy och kämpade efter att ta 3 priset. Lagen 
hade tidigare i cupen möts då resultatet blev 4-7 till Villas fördel.  
 
(Matchen och händelsen finns att se på Bandyplay) 
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Yttrande från Moa Rantala: 
Jag håller med domarens beskrivning av situationen och vill förklara min syn på det 
som hände. Som domaren skriver att han inte uppfattar när vi fortfarande ligger ner 
på isen. Jag försöker ta av Villa-spelaren bollen, det blir duell och båda går omkull. Vi 
glider mot sargen. När båda fortfarande ligger på isen och Villa-spelaren vänder sig 
om, viftar hon med sin klubba och den träffar mig i huvudet vilket gör väldigt ont. Min 
reaktion blir då när jag reser mig upp att jag vänder mig om, höjer rösten och frågar 
Villa-spelaren ” Varför slår du mig i huvudet?” 
 
Domaren blåser och visar ut mig. Jag åker mot utvisningsbåset utan protest. Jag är 
upprörd över slaget i huvudet som fortfarande gör ont och kastar därför klubban i 
frustration när jag går in i utvisningsbåset. Domaren blåser ytterligare en gång och 
visar ut mig från planen. Jag lämnar utan protest. 
 
Jag är ångerfull över min reaktion och mitt beteende. Jag brukar sällan bli utvisad 
och hade innan denna match spelat 5 matcher i cupen och inte fått en enda 
utvisningsminut. 
 
Precis som domaren säger finns situationen att se i minut 24 av sändningen från 
Bandyplay. 
 
DN:s beslut nummer 22103:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden bedömer Rantalas förseelse som vara av den mildare arten 
men då domarens beslut under match är ”slutgiltiga” som det står i Spelregler för 
bandy, regel 17, gäller att ett rött kort automatiskt innebär 1 matchs avstängning. 
Spelaren kan åläggas ytterligare bestraffning av DN. Av Riktlinjer för bestraffning av 
spelare framgår att dubbla utvisningar för protest mot domslut i samma 
matchsekvens innebär minst 1 matchs avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Moa 
Rantala 1 match, nästkommande tränings- eller tävlingsmatch. 
 
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.  
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Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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