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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Svenne Olsson, Broberg/Söderhamn IF 
 
Bestraffning:  
Efter en slutspelsmatch mellan Broberg/Söderhamn IF - AIK 2022-02-27 blev ovan 
rubricerad ledare anmäld av 4:e-domaren Oskar Nilsson för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter matchen mellan Broberg och AIK var assisterande tränare/klubbchef Svenne 
Olsson i Broberg väldigt frustrerad och upprörd över domarnas insats. Direkt efter 
matchen gick Svenne in i Brobergs omklädningsrum, men gick sedan ut igen för att 
möta upp domarteamet. I dörren till bandyhallen stod 4:e domare Oskar Nilsson 
medan domarteamet tog på sig sina skridskoskydd. När Svenne passerar 4:e 
domare Nilsson så frågar han Oskar ”-Hur länge blir jag avstängd om jag slår honom 
på käften?”, blicken var riktad emot huvuddomaren Jonas Kandell. Han går sedan 
vidare fram emot Kandell men blir väldigt snabbt avvisad från domarteamet. 
 
Yttrande från Jonas Kandell, HD: 
Jag har inte hört något av det Oskar Nilsson har nämnt i anmälan, detta hade 
tydligen hänt innan Olsson gick in till oss. Det ändå var att han kom in till oss i 
gången vid skridskoskydden och ställde sig precis framför ansiktet på mig. Frågade 
mig hur fan kan vi missa en av svensk bandys fulaste tacklingar. Jag motade bort 
honom ifrån mig och sa åt funktionärerna att avlägsna honom ifrån platsen.  
 
Vi i domarteamet gick därefter in i omklädningsrummet. 
 
Yttrande från Pär Billsmon, supervisor: 
Jag var supervisor på matchen, men själva händelsen eller delar av händelsen kan 
jag inte yttra mig om då det skedde vid in/ut gången till isen. Jag befann mig utanför 
arenan i anslutning till omklädningsrummen. Så jag kan varken bekräfta eller 
dementera något i detta fall. 
 
Yttrande från Svenne Olsson: 
En match fylld av känslor och mycket diskussioner mellan spelare/ledare och domare 
samt hårda dueller generellt där vi tyvärr får en spelare utslagen på bår med grov 
hjärnskakning och tråkiga scener att se samt för oss och många andra en mycket 
solklar straff missas för hemmalaget i minut 80 bl.a. 
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Matchen är klar och ledare samt spelare har tackat varandra och jag är i Brobergs 
omklädningsrum en lång tid (ca 6-8 minuter) efter slutsignal varvid en materialare i 
omklädningsrummet ber mig hämta kvarglömt material på bänken i arenan och jag 
går för att hämta det. 
  
När jag kliver innanför dörren till arenan står domarna och vakter där och tar på sig 
skydden, fjärdedomaren står där men han står lite utanför dörren/arenan en bit bort, 
varvid jag tyvärr inte kan hålla tyst utan säger till domare Kandell citat: ”hur är det 
möjligt att inte blåsa straff i minut 80 snälla Jonas Kandell” varvid Jonas svarar: inte 
här Svenne och sedan knuffar bort mig på axeln. 
Jag säger till Jonas:  allvarligt du knuffade precis mig ? 
  
Jag vänder på klacken och går därifrån varvid fjärdedomaren står utanför vid dörren 
och jag säger till han (ej direkt till Kandell) citat: Vad är nästa steg en smäll på käften 
eller vad ? Hur lång avstängning blir det ? 
Jag menar då självklart om domaren som knuffat mig gör något och inget annat ! 
  
Två saker är grovt felaktiga i anmälan om händelseförloppet, jag söker inte upp 
domarna medvetet som det står utan jag tar ju för givet att dom är i 
omklädningsrummet ca 7-8 min efter match (?), samt att fjärdedomaren inte har hela 
bilden vad som skett innan han beskriver sin bild i anmälan vilket är olyckligt. 
  
Hade min intention vart snacka med domarna hade jag ju knackat på dörren till dem, 
inte tror jag att dom står kvar 8 min efter match och fått order att stå kvar tills sista 
spelare lämnar isen. 
  
Jag är definitivt inte hotfull utan pratar om en straff och inget annat, inga verbala eller 
personliga påhopp, och tar på mig mitt fulla ansvar att jag ska vara tyst då vid läget 
som uppstod efter matchen men i stridens hetta kund jag inte det och det ber jag om 
ursäkt för. Men mitt snack till fjärdedomaren grundar sig på att domaren faktiskt 
fysiskt knuffar mig i situationen innan som tyvärr inte fjärdedomaren har sett….. 
  
Min bild av HELA situationen och inte delar av den. 
 
DN:s beslut nummer 21127:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Olssons 
beteende gentemot domarteamet är mycket olämpligt. Nämnden har dock viss 
förståelse för Olssons upprördhet efter händelsen där en Brobergs-spelare tvingades 
lämna isen på bår och som han sedan fick utlopp för i konfrontationen efter matchen. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, ge Svenne Olsson 
en skarp tillrättavisning och en uppmaning att i framtiden uppträda mer respektfullt 
mot domare, ledare, spelare och andra funktionärer. 
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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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