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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-01-31  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
August Dalhäll, Helenelunds IK 
 
Bestraffning:  
I en U 14-match mellan Helenelunds IK – GT/76 2022-01-29 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I 59 minuten, blåser AD frislag för GT/76, vid denna situation protesterar August 
Dalhäll som tidigare under matchen fått erinran angående protester mot domslut och 
en tidigare utvisning för olämpligt uppträdande. Vid situationen tilldelas Dalhäll en 
utvisning för olämpligt uppträdande och skickas mot utvisningsbåset. När han 
kommer till sargen, kastar han klubban upp i taket på läktaren. AD1 blåser och 
tillkallar AD2, domarna tar ett snabbt domarråd och beslutar att ta grov matchstraff 
pga 2 olämpliga i samma situation. August Dalhäll åker av utan protester.  
 
Yttrande från August Dalhäll: 
Jag håller i stora drag med om händelseförloppet som beskrivs av domaren med 
tillägget att klubban inte tog i taket utan träffade längst ner på läktaren där det inte 
fanns någon publik. Jag förstår att detta kunde gått illa. Det var meningen att slänga 
klubban på marken pga frustration men den tog en egen väg då mina handskar var 
hala efter vatten på isen. 
 
Matchen var stundtals tuff och viss provokation förekom. Jag upplevde frustration 
över domsluten i några av dessa situationer och inser att jag varit hjälpt av lite mer 
förklaring så jag hade kunnat förstå domsluten. När jag frågade vad min utvisning 
avsåg skrek AD 1 till mig att ”hålla käften” vilket fick mig att ”koka över” och jag 
slängde klubban. Jag kände mig tydligt provocerad av domarens beteende att be mig 
”hålla käften”. Jag vet fortfarande inte vad utvisningen i denna situation avsåg. 
Domaren förklarade aldrig detta för mig. 
 
DN:s beslut nummer 21102:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Enl DN:s riktlinjer ska dubbla 
utvisningar för protest mot domslut i samma matchsekvens (10 + 10 minuter) 
innebära en match avstängning. I detta fall där Dalhäll, trots tillsägelser och en 
tidigare utvisning för olämpligt uppträdande, fortsätter ifrågasätta och protestera mot 
domslut, bl a genom att kasta klubban, anser DN att avstängningen ska ökas med en 
match.  
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Pga Dalhälls ålder reduceras dock avstängningen med en match. DN beslutar 
således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av August Dalhäll 1 
match, 22-01-30 IK Sirius – Helenelunds IK.      
 
Då denna match redan är spelad anser DN att bestraffningen redan är avtjänad. 
 
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 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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