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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-28  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Dan Hjelm, IFK Rättvik 
 
Bestraffning:  
Efter elitseriematchen mellan IFK Rättvik – Hammarby IF 2022-01-21 anmäler HD 
Jonas Kandell IFK Rättviks ledare för olämpligt uppträdande under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Under matchens 1:a halvlek uppför sig Rättviks sportchef Dan Hjelm på ett mycket 
olämpligt sätt. Han rör sig efter hela planens långsida och med gester och höga 
verbala påhopp ifrågasätter domarteamets kompetens och auktoritet. Han skriker 
också att han skall se till att vi aldrig mer dömer i Rättvik något mer och att vi är aldrig 
mer välkomna dit.  
 
I halvtidspausen söker Hjelm upp oss på väg in till omklädningsrummet med syftet att 
konfrontera oss. Tack vare personal på plats ges han inte möjlighet att fullfölja 
konfrontationen.  
 
I andra halvlek håller Hjelm en relativt låg profil, men i den 66:e minuten vid ett 
spelavbrott pga en kollision, skriker han högt över hela arenan att denna kommer att 
anmälas. 
 
Yttrande från Christer Östling, supervisor: 
Enligt min uppfattning stämmer beskrivningen i HD:s rapport av händelseförloppet. 

Yttrande Gustav Olhans, AD 1: 

Min uppfattning är att Hjelm i första halvlek går vid några tillfällen längs kortsidan (där 
det endast får vara funktionärer) och skriker på oss. 
 
Vid paus möter han upp oss på kortsidan bakom målet där vi går av planen och 
försöker konfrontera oss. Han skriker så hela arenan hör att vi ska gå in och dricka 
varm saft. 
 
Andra halvlek är lite lugnare men vid en situation där hans son Viktor krockar med en 
Hammarbyspelare skriker han så hela arenan hör att han att det här kommer han 
anmäla! 
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Yttrande Emil Larshans, AD 2: 
Under matchen när spelet är igång så kan jag inte säga att jag lägger märke till att 
Dan går fram och tillbaka runt planen och kommenterar domarinsatsen då jag 
befinner mig på andra sidan. 
 
Det första jag hör från Dan är vid halvtidspausen när vi ska gå av isen. Då ropar han 
”gå in och drick lite varm saft så ni klarar av andra halvlek” i en nedsättande ton så 
det hörs i hela hallen. 
 
Det andra jag hör är vid tillfället för skadan på Viktor Hjelm. Då ropar Dan högt över 
hela arenan att det här ska dom anmäla på en gång. 
 
Instämmer även i att han har försökt konfrontera oss bakom målet i samband med 
pausen men vi får då hjälp av funktionärer. 
 
Yttrande från Gusse Bjernulf, ordf IFK Rättvik: 
P.g.a sjukdom var jag inte själv på plats. Jag har varit i kontakt med 
säkerhetsansvarig Conny Bengtsson i ärendet. Conny beskriver enligt följande: 
Conny har under 1:a halvlek inte blivit uppmärksam på det som framkommer i 
anmälan. Danne satt i logen ovanför sekretariatet, enligt Connys uppfattning. I halvtid 
står Conny vid dörren där domarteamet skall gå ut. Då kommer Danne gående. 
Kandell uppmanar då Conny att ta bort Danne. Conny går Danne till mötes och ber 
honom att stanna, vilket Danne gör. 
 
I situationen när Viktor får en hjärnskakning uppfattar Conny att Danne skriker något. 
Vad vet inte Conny. Conny befann sig under resten av matchen tillsammans med 
Danne i logen. 
 
Vi kommer fortsättningsvis att uppmana Danne att hålla sig i logen hela matchen. 
 
Yttrande från Dan Hjelm: 
Domare Kandells uppfattning och upplevelse i första halvlek ifrågasätter jag starkt 
och vill kalla det fabrikationer. Jag står upp i logen ett flertal gånger under halvleken 
och lever mig in i matchen. Har domare Kandell förväxlat mig med någon annan på 
arenan? 
 
Det som dock får mig att reagera negativt är domare Kandells agerande i halvlek när 
han står och diskuterar med fyra (4) Hammarbyspelare hela vägen till hörnflaggan. I 
halvlekspausen har jag ett åtagande i vår restaurang. På väg dit kommer jag samma 
väg som domarteamet och jag ifrågasätter varför domare Kandell diskuterar med fyra 
(4) spelare och inte bara med lagkaptenen som är brukligt. Jag besvaras då från 
domare Kandell: "Inte ett jävla ord från dig" därefter fortsätter han in mot korridoren. 
 
I minut 64 inträffar en kollision mellan David Brodén och Viktor Hjelm som ser riktigt 
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otrevlig ut. Domare Kandell är ca 5-6 meter (höftat från tv-bilderna) från situationen. 
Viktor Hjelm blir liggande med blod rinnande från ansiktet och avsvimmad. Domare 
Kandell låter spelet fortgå och lämnar situationen. Detta får också mig att reagera på 
väldigt negativt sätt. Domare Kandell gör enligt min uppfattning ett kardinalfel som 
inte blåser av omgående och säkerställer spelarnas hälsotillstånd vid en sådan otäck 
krock och framför allt ger det medicinska teamet snabbare möjlighet att hjälpa den 
skadade spelaren. Det kan aldrig vara fel som domare att sätta spelarnas hälsa först 
eller? Här brister domare Kandell i sitt ansvar som matchledare. 
 
Detta påtalade jag till Christer Östling att vi kommer att anmäla händelsen (krocken 
mellan David Brodén och Viktor Hjelm) och att domare Kandell inte på något sätt 
agerade. Efter matchen tittar vi flera gånger på situationen och bedömer att krocken 
är en olyckshändelse där David Brodén inte har i syfte att skada Viktor Hjelm och 
därav blir det ingen anmälan. 
 
DN:s beslut nummer 21095:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Efter en sammantagen 
bedömning av dessa handlingar anser DN det fastslaget att Hjelms agerande är 
mycket olämpligt och innebär en kränkning av domarnas integritet. En missfirmelse 
av det slag Hjelm gör sig skyldig till betyder böter och DN beslutar således att, enligt 
RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, ålägga Dan Hjelm ett bötesbelopp på Två tusen 
kronor (2 000 SEK).   
 
DN uppmanar också IFK Rättvik att på förekommen anledning genomföra en 
utbildning av föreningens ledarstab och funktionärer med syftet att etablera en 
uppförandekod i föreningen som bygger på Svenska Bandyförbundets värdegrund.   
 
Böterna kommer att begäras in av förbundet genom faktura.   

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 

mailto:riksidrottsforbundet@rf.se
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Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
 


