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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-02-16  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Alexander Sundell, IK Tellus 
 
Bestraffning:  
I en match i juniorelitserien mellan Falu BS – IK Tellus 2022-02-13 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
När vi skulle tacka lagen efter matchen kommer Alexander Sundell fram och funderar 
hur mycket vi har fått betalt för att döma som vi gjort! Han fortsätter att tugga om vår 
insatts under matchen. Jag tog beslut att det fick vara nog, visade rött kort och sa åt 
honom att åka därifrån. Alexander ville tugga vidare om vår insatts men blev både av 
AD och egna spelare uppmanad att ge sig, så till slut åkte han av.  
 
Vi fick indikationer under matchen på att Sundell var ganska uppretad på vårt sätt att 
döma, han klagade ganska mycket under matchen.  
 
Yttrande från Alexander Sundell: 
Telluslaget var missnöjda med ett flertal domslut under matchen. Ett exempel är en 
situation där en Faluspelare gör en tackling med ryggen mot motståndaren. Det har 
alla domare påtalat skall bedömas strängt i år. Resultatet här blev ett frislag.  
 
Efter att ha tackat motståndarna åker jag fram till domaren och frågar varför dom har 
dömt den här matchen som dom gjort. Jag kanske inte uttryckte det på bästa sätt, då 
jag var ganska upprörd efter matchen. Domaren säger nu räcker det och visar rött 
kort. Jag frågar varför utan att få något svar. Jag frågar två gånger till och åker sedan 
därifrån. När jag och min medspelare åker därifrån följer AD efter oss.  
 
Jag inser att jag uttryckt mig olämpligt och är mycket ångerfull nu. Jag skulle vilja be 
domaren om ursäkt. 
 
DN:s beslut nummer 21111:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Sundells 
agerande gentemot domarna med otillbörliga tillmälen är att betrakta som grov 
missfirmelse. Dessutom respekterade han inte de 20 minuter som domarna har rätt 
till innan de behöver möta spelare och/eller ledare efter match. Tillsammans ska 
detta enl regelverket innebära minst 3 matchers avstängning men DN tar hänsyn till 
Sundells ålder och reducerar avstängningen med 1 match. 
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DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Alexander 
Sundell 2 matcher, 22-02-20 IK Tellus – Villa/Lidköping BK samt första 
tävlingsmatchen säsongen 2022/23.      
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
 
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där 
spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annat att spelaren inte får 
befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera 
eller ha kontakt med sitt lag. 
 
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. 
 

mailto:riksidrottsforbundet@rf.se

