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Tävlingskommitténs beslut i ärende nr. 2021/22:10              2021-11-08 

  
 
 

Bakgrund  

Tävlingsenheten (TE) har den 1 november 2021 tagit emot en protest gällande matchen IFK 
Vänersborg (IFK) – IK Sirius (IKS) i herrarna elitserieomgång 1. 
 
Protesten är inskickad i tid och avgift för protest om 1000 kr är inbetald till Svenska Bandyförbundet 
(SBF) 
 
Protesten avser: Felaktigt antal avbytare (för många) i IFK. Enligt laguppställningen hade IFK inte 
någon avbytare född 2003 (junior) eller senare på sin laguppställning. I SBF:s tävlingsbestämmelser, 
Kap 2, 6§, finns reglerna för avbytare. Det är även tydlig beskrivet i det PM som har skickats ut till 
samtliga föreningar i herrarnas elitserie. 
 
Det yttersta ansvaret har ansvarig ledare i respektive förening dvs i detta fall IFK ansvarig ledare. 
Domare ska också granska och godkänna matchprotokollet innan match. Kontroll av protokollet har 
gjorts före match av samtliga inblandade partner utan att någon har anmärkt på antalet avbytare 
innan matchstart. 
 
Spelaren gör sin första spelsekvens i matchens 70 minut och deltar under ungefär 5 minuter. 
Spelaren gör inga fler inhopp i matchen. Spelarens inhopp påverkar inte matchens ställning eller 
nämnvärt utgången av matchen. Efter matchens slut uppmärksammar IKS att IFK har inte har någon 
avbytare som är född 2003 eller senare. Dock har IFK fullt antal avbytare i matchprotokollet.   
  

TK:s överväganden  

I Tävlingsbestämmelserna 2: a kapitlet 6§ samt i det utskickade PM:et till elitföreningarna finns det 
tydlig beskrivet vad som gäller antal avbytare. TK konstaterar att IFK brutit mot denna regel. 
IFK har genom ansvarig ledare brustit i sina åläggande och begått ett stort misstag att ta med en 
överårig avbytare. Dock har inte IFK med uppsåt försökt att dölja sitt misstag. Inte heller har IFK 
misslett, dolt eller ljugit kring spelarens ålder. Vidare har domaren brustit i sin kontrollfunktion. Inte 
heller IKS har påpekat detta före matchstart. 
 
Den berörda spelaren gör sin första spelsekvens i matchens 70:e spelminut. Spelaren är då på planen 
under ca 5 minuter. Spelaren gör inga fler spelsekvenser under matchen. TK anser att detta inte 
påverkar matchens utgång. 
 
TK anser att det finns särskilda skäl till att inte tillämpa poängavdrag, dock anser TK att det finns 
särskilda skäl att IFK ska erlägga en straffavgift, enligt Tävlingsbestämmelserna Kap.7 3§.  
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TK:s beslut  
 
Med ledning av de överväganden som redovisats ovan beslutar TK att påföljden för felaktigt antal 
avbytare i herrarnas elitserie skall vara den högsta straffavgiften. 
Straffavgiften är bestämd till 25 000 kr.  
 
Straffavgiften ska inbetalas till SBF inom 30 dagar från att detta beslut har kommunicerats. 
Då TK har lämnat bifall till IKS protest så kommer protestavgiften att betalas tillbaka 
enligt tävlingsbestämmelserna Kap.1 14 §.  
 
Vidare hänskjuter TK till Regel och Domarkommittén att tillskriva samtliga domare och upplysa om 
vikten att kontrollera att det är rätt antal avbytare inom rätt ålder vid matcherna. 
 
I beslutet deltog: Mikael Hillström (ordf. TK), Daniel Johansson och Johan Hedfors. 
 
IKS och IFK får inom två veckor från den dag beslutet meddelats inkomma med klagoskrift till Svenska 
Bandyförbundets styrelse.   
 
Eventuell överklagan skickas till Pär Gustafsson, mejl: par.gustafsson@svenskbandy.se   
  
  
Svenska Bandyförbundet 
Tävlingskommittén   
2021-11-08  
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