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Disciplinnämndens Riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare
samt förening vid överträdelse rörande ordningsföreskrifter
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Riktlinjer för bestraffning av förening vid överträdelse rörande ordningsföreskrifter
Allmänt
Påföljder
Överträdelser i Div 1 – 3 samt junior- & ungdomslag
3.1 Tillrättavisning
3.2 Böter/straffavgift 2 000 kr
3.3 Böter/straffavgift 4 000 kr
3.4 Böter/straffavgift 8 000 kr
3.5 Böter/straffavgift 16 000 kr
3.6 Böter/straffavgift  16 000 kronor
4. Överträdelser i Elitserien, herr & dam samt Bandyallsvenskan och allsvenskan, dam
4.1 Tillrättavisning
4.2 Böter/straffavgift 5 000 kr
4.3 Böter/straffavgift 10 000 kr
4.4 Böter/straffavgift 15 000 kr
4.5 Böter/straffavgift 25 000 kr
4.6 Böter/straffavgift  25 000 kr
5. Upprepade förseelser
6. Överklagan
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A. Riktlinjer för bestraffning av spelare och ledare
1. Allmänt
Enligt SBF:s Tävlingsbestämmelser Kap. 7 kan bestraffningar ske dels enligt kap. 14 RF:s
stadgar och övriga tävlingsregler.
För att någon ska kunna bestraffas krävs som huvudregel att förseelsen skett uppsåtligen.
Ren olyckshändelse kan aldrig bli föremål för bestraffning.

2. Utvisning av spelare
2.1 Allmänt

Spelare som fått matchstraff i tränings- eller tävlingsmatch ska stå över nästa tränings- eller
tävlingsmatch på samma tävlingsnivå. Spelaren är under utredningstiden avstängd från all
bandyverksamhet. Spelaren kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av DN.
Bestraffning i slutet av säsongen som inte verkställts får genom beslut av DN överföras att
verkställas nästa säsong.
Spelare som fått matchstraff får under resterande del av matchen och nästkommande
matcher under avstängningstiden inte uppträda i någon ledarroll.
2.2 Lindrig utvisning
Spelare är utvisad resterande matchtid och laget spelar med en man mindre under 10
minuter.
2.3 Grov utvisning
Enligt kap 7 § 1.3 är spelare avstängd nästkommande tränings- eller tävlingsmatch. DN gör
en utredning av händelsen innan spelaren kan bli föremål för ytterligare bestraffning.
DN:s handläggning av ”Grov utvisning” återfinns i ”Riktlinjer för hantering av
bestraffningsärenden”.
För spelare som fått grov utvisning i träningsmatch gäller att DN fastställer den tid spelaren
ska vara avstängd. Spelaren är dock automatiskt avstängd nästkommande träningsmatch.

3. Förseelser som bestraffas med avstängning
Exempel på förseelser som kan ge längre bestraffningspåföljd återges nedan:
3.1 Avstängning en match
• Dubbla utvisningar för protest mot domslut i samma matchsekvens (10 + 10 minuter)
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3.2 Avstängning minst två matcher
• Brutalt spel med klubban i kamp om bollen
• Brutal tackling
• Missfirmelse av domare, ledare, motspelare eller funktionär under pågående match
3.3 Avstängning minst tre matcher

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Missfirmelse av domare efter matchens slut
Upprepad missfirmelse av domare, ledare, spelare eller funktionär
Brutalt agerande utanför spelsituationen
Brutal höft/rumptackling utan avsikt att spela på bollen
Brutal tackling ”blind-side” utan avsikt att spela på bollen
Brutalt agerande mot huvud/nacke utan avsikt att spela på bollen
Att med klubban eller annat föremål eller kroppsdel tillfoga motpart skada
Uttalade verbala hot före, under eller efter match
Incident där VGG bedömt att aktionen innebär betydande skaderisk

3.4 Längre avstängning

•
•
•
•
•

Grova våldshandlingar
Grova hot
Andra grova brott mot regelverket, t ex dopning, matchfixning och otillåten
vadhållning
Upprepad missfirmelse av domare, ledare, spelare, funktionär som innefattar rasism
eller annan diskriminering
Upprepad skadegörelse efter match

4. Avvisning av Ledare
4.1 Allmänt
I tävlingsbestämmelserna om bestraffning av ledare gäller bestämmelserna i kap. 7 § 2.1
”Allmänt om bestraffning av ledare”.
Ledare, tränare eller annan funktionär som gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska
avvisas.
Avvisad person får under resterande del av matchen och i nästkommande match inte
uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll.
4.2 Lindrig förseelse
Lindrig förseelse anmäls inte till DN. Bestraffning sker enligt ”Spelregler för bandy” regel 16,
punkt 8 ”Bestraffning av ledare”.
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4.3 Grov förseelse
Förolämpning eller annat otillbörligt uppträdande ska anmälas till DN för utredning och
bestraffning. Anmälan ska innehålla gärningsbeskrivning.
Handläggningen av ärenden återfinns i ”Riktlinjer för hantering av bestraffningsärenden”.

5. Påföljder
5.1 Tillrättavisning
Tillrättavisning tillämpas för ledare som gjort sig skyldig till:
• Missfirmelse av lindrig art
• Att gestikulera nedsättande mot spelare, ledare, funktionär
• Att kommentera domslut på ett otillbörligt sätt
• Att inte följa domares eller funktionärs anvisningar
5.2 Böter/straffavgift
Böter eller straffavgift innebär att felande part åläggs att betala ett belopp till SBF.
5.3 Avstängning
Beslut om avstängning ska innehålla uppgifter om första och sista dag och får avse en tid om
högst två år.

6. Överklagande av DN:s beslut
Enligt Tävlingsbestämmelserna kap. 8 § 9.2.1 får DN:s beslut i bestraffningsärenden
avseende spelare och/eller ledare överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).
Vid beslut om straffavgift (brott mot SBF:s tävlingsbestämmelser) får DN:s beslut överklagas
hos Tävlingskommittén.

5

B. Riktlinjer för bestraffning av förening vid överträdelse rörande
ordningsföreskrifter
1 Allmänt
Enligt SBF:s Tävlingsbestämmelser Kap. 5 § 5 - 7 kan bestraffningar ske dels enligt kap. 14
RF:s stadgar och övriga tävlingsregler.
Av SBF:s Tävlingsbestämmelser Kap. 5 § 5 Ordning och säkerhet framgår att ”det är den
arrangerande föreningens skyldighet att följa de överenskommelser som träffats avseende
arrangemanget och vidta alla åtgärder för att skydda domare, övriga funktionärer och
gästande lag från övergrepp samt i övrigt se till att god ordning råder för att fullgöra
uppdraget. Det är vidare arrangörens skyldighet att svara för att inte ovidkommande
personer uppehåller sig bakom målburarna eller i övrigt utmed spelplanens
begränsningslinjer.
Särskilt ska beaktas:
•
•
•
•
•

Att inte föremål kastas som medför eller innebär fara för personskada.
Att ingen olovligen beträder planen och därmed stör ordningen.
Att ingen uppträder otillbörligt.
Att all pyroteknik och bengaler är förbjudet i samband med match, såvida inte
tillstånd har beviljats av berörd myndighet och TK.
Att pyroteknik och bengaler eller liknande på läktarplats eller annan plats där
åskådare befinner sig är förbjudet.

Det är arrangören som ansvarar för att det inte förekommer pyroteknik.
Gästande förening har ansvar för sina supportrar.

2 Påföljder
Arrangerande och gästande förening, vars supportrar begår ordningsförseelser, kan efter
beslut av DN ådömas böter upp till 25 000 kr. När förening har visat att man vidtagit alla
rimliga åtgärder för att förhindra ordningsstörningar, har DN rätt att besluta att inga böter
ska utgå.
Utöver böter enligt ovan kan förening, när det föreligger särskilda skäl, efter beslut av TK
åläggas poängavdrag.
I särskilda fall kan förening anmälas till bestraffning enligt kap 14 RF:s stadgar. Förening kan
då, efter beslut av DN ådömas böter maximalt 500 000 kr.
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Med stöd av ovanstående har DN fastställt följande påföljder:

3 Överträdelser i Div 1 – 3 samt junior- & ungdomslag:
3.1 Tillrättavisning
•
•
•
•
•

Lindrigare förseelser såsom enskild matchfunktionärs otillbörliga uppträdande före,
under eller efter match.
Enstaka användande av pyroteknik utan fara för enskild
Enstaka smärre störningar från supportrar
Enstaka händelser där obehöriga beträder planen , omklädnings- eller domarrum och
liknande områden med smärre störning som följd.
Övriga lindrigare incidenter med mindre påverkan på arrangemanget.

3.2 Böter alternativt straffavgift 2 000 kr
•
•
•
•

Överträdelser av mer allvarligt slag.
Mer omfattande supporterstörningar
Händelser där obehöriga beträder planen, omklädnings- eller domarrum och liknande
områden med större störning som följd
Övriga incidenter med större påverkan på arrangemanget.

3.3 Böter alternativt straffavgift 4 000 kr
•
•
•
•

Omfattande och allvarliga överträdelser enligt ovan
Omfattande supporterstörningar
Händelser där obehöriga beträder planen, omklädnings- eller domarrum och liknande
områden med allvarlig störning som följd
Övriga incidenter med allvarlig påverkan på arrangemanget.

3.4 Böter alternativt straffavgift 8 000 kronor
•
•
•
•

Mycket omfattande och allvarliga överträdelser enligt ovan
Kraftiga supporterstörningar som allvarligt stör arrangemanget
Händelser där obehöriga beträder planen, omklädnings- eller domarrum och liknande
områden med kraftig störning som följd
Övriga incidenter med mycket allvarlig påverkan på arrangemanget.

3.5 Böter alternativt straffavgift 16 000 kronor
•
•
•

Ständigt återkommande överträdelser utan vederbörliga åtgärder vidtagits av
tidigare bötfälld förening
Upprepade och mycket allvarliga överträdelser.
Upploppsliknande supporterbråk
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3.6 Böter alternativt straffavgift  16 000 kronor
•
•
•
•

Grova våldshandlingar
Grova hot
Andra grova brott mot regelverket, t ex dopning, matchfixning och otillåten
vadhållning
Upprepad skadegörelse efter match

4 Överträdelser i Elitserien, herr & dam samt Bandyallsvenskan
och allsvenskan, dam
4.1 Tillrättavisning

•
•
•
•
•

Lindrigare förseelser såsom enskild matchfunktionärs otillbörliga uppträdande före,
under eller efter match.
Enstaka användande av pyroteknik som skett utan fara för enskild
Enstaka smärre störningar från supportrar
Enstaka händelser där obehöriga beträder planen , omklädnings- eller domarrum och
liknande områden med smärre störning som följd.
Övriga lindrigare incidenter med mindre påverkan på arrangemanget.

4.2 Böter alternativt straffavgift 5 000 kr
•
•
•
•

Överträdelser av mer allvarligt slag enligt ovan.
Mer omfattande supporterstörningar
Händelser där obehöriga beträder planen, omklädnings- eller domarrum och liknande
områden med större störning som följd
Övriga incidenter med större påverkan på arrangemanget.

4.3 Böter alternativt straffavgift 10 000 kr
•
•
•
•

Omfattande och allvarliga överträdelser enligt ovan
Omfattande supporterstörningar
Händelser där obehöriga beträder planen, omklädnings- eller domarrum och liknande
områden med allvarlig störning som följd
Övriga incidenter med allvarlig påverkan på arrangemanget.

4.4 Böter alternativt straffavgift 15 000 kr
•
•
•
•

Mycket omfattande och allvarliga överträdelser enligt ovan
Kraftiga supporterstörningar som allvarligt stör arrangemanget
Händelser där obehöriga beträder planen, omklädnings- eller domarrum och liknande
områden med kraftig störning som följd
Övriga incidenter med mycket allvarlig påverkan på arrangemanget.
8

4.5 Böter alternativt straffavgift 25 000 Kr
•
•
•

Ständigt återkommande överträdelser enligt vad anges under ”Tillrättavisning” utan
vederbörliga åtgärder vidtagits av tidigare bötfälld förening
Upprepade och mycket allvarliga överträdelser.
Upploppsliknande supporterbråk

4.6 Böter alternativt straffavgift  25 000 kronor
•
•
•
•

Grova våldshandlingar
Grova hot
Andra grova brott mot regelverket, t ex dopning, matchfixning och otillåten
vadhållning
Upprepad skadegörelse efter match

5. Upprepade förseelser
I RF:s stadgar kap 14 §7 anges bl a att ”upprepade förseelser bör se som försvårande
omständigheter och således verka straffskärpande.” Vid upprepade ordningsförseelser
gäller med andra ord att boten/straffavgiften i normalfallet höjs till nästa bestraffningsnivå.

6. Överklagande av DN:s beslut
Enligt Tävlingsbestämmelserna kap. 8 § 9.2 får DN:s beslut i bestraffningsärenden med
straffavgift överklagas hos Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté. TK:s beslut får
överklagas hos RIN.
Enligt RF:s stadgar kap. 14 §19 får beslut i bestraffningsärenden med böter överklagas hos RIN.
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