
 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
 
 
Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-03-14  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Andreas Ingemarsson, Villa/Lidköping BK 
 
Bestraffning:  
Efter semifinalen mellan Villa/Lidköping BK – Skirö AIK 2023-03-11 anmälde Skirö 
AIK gm Niclas Brihall ovan rubr ledare för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchen Villa-Skirö den 11 mars i Lidköping utspelades följande: Villas tränare 
Andreas Ingmarsson skriker på domaren hela tiden. I matchminut 25, 26 skriker åter 
Ingemarsson på domaren efter ett domslut. Leif Hedberg tröttnar på Ingmarsson och 
säger till honom att han får sluta att protestera på varenda domslut. Varpå 
Ingemarsson svarar tillbaka, oklart vad.  
 
Vår andretränare Robert Ek säger även han till Ingmarsson att han får sluta och då 
svarar Ingemarsson med att kalla Robert för CP. 
 
Vi som förening (Skirö AIK) tycker inte det är ok när man går på med personangrepp 
och kallar andra ord som i detta fall var meningen som något nedvärderande. 
Ingmarsson har dessutom pratat om (i media) att Skirö AIK tidigare under säsongen 
med mening slår sönder andra spelare. 
 
DN:s beslut nummer 22104:  
DN:s ordförande har tagit del av anmälan och noterat att den inkom till SBF:s TE 
(Beredskap) 23-03-12 kl 17:13. Enl Tävlingsbestämmelserna kap. 7 §6 ska den vara 
TE tillhanda senast kl 12 dagen efter match. Anmälan är mao för sent inkommen. 
 
Ordförande beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 9 och TB kap 7 §6, att 
inte ta upp anmälan till behandling. 
 
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. 
 
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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