
Riksidrottsnämnden 

BESLUT 

meddelat av RIN den 24 november 2022 i ärende nr 756/22-14 

Anmäld part och klagande: Gabriel Hultgren, Frillesås Bandy 

Anmälande part och motpart: Jacob Liljegren, domare 

Den 18 november 2022 beslutade Svenska Bandyförbundet, Disciplinnämnden, 
att med stéd av 14 kap. 2 § 8 p. Riksidrottsforbundets stadgar stanga av Gabriel 
Hultgren, Frillesås Bandy, från tävling i bandy fr.o.m. den 18 november 2022 
t.o.m. den 25 november 2022, se bilaga 1. 

Anmälan om bestraffning fogas som bilaga 2 till RIN:s avgörande. 

Gabriel Hultgren har nu överklagat Disciplinnämndens beslut, se bilaga 3. 

RIN:s bedömning 

RIN gör varken i fråga om Gabriel Hultgren gjort sig skyldig till en bestraffnings- 
bar förseelse eller om påföljden någon annan bedömning än den som 
Disciplinnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås, vilket innebär att 
Disciplinnämndens beslut står fast. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

iksidrottsn TS vägnar 

? 

ANY ‘ 
Krister Malmsten 

I avgörandet har deltagit Krister Malmsten (ordförande) samt, Björn Backman, 
Sanna Granbeck, Christer Pallin och Thomas Tjäder. Enhälligt. 

Föredragande och sekreterare: Christine Stridsberg 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rfse 
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bollen. Jag gör bara som vanligt och tar bollen. Jag har ingen som helst intuition att 

ta spelare överhuvudtaget det ser man till och med om man kollar på videon. Jag står 

upp hela tiden tills han träffar min kropp och detär därför som de ser ut som jag har 
ett ben i marken, men sträcker bara klubban efter bollen och tar den. Situationen går 

så fort att jag inte ens hinner tänka, men min känsla efter var ett det var en superbra 

brytning, man brukar ju känna efter när man har gjort något fel eller klumpigt så det 
är därför jag tycker det känns så konstigt. Särskilt när domaren egentligen bara 
tänker ta frislag. Blir chockade när de säger att det är utvisning. 

Det är min syn på situationen, det var aldrig min intuition att det skulle hända något 
annat än att ta bollen. 

DN:s beslut nummer 22025: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 

händelsen. Nämnden anser att det är en mycket svårbedömd situation men där 

tacklingen är otillåten då Hultgren har en låg kroppsposition och träffar motståndaren 
i knähöjd. HD anger också i sin anmälan att då skaderisk enl honom föreligger, 
uppfylls kriterierna för grovt matchstraff enligt regel 7.1. 

Hultgren anger själv att hans enda intention är att ta bollen vilket han också gör i 

samma moment som motståndaren faller över hans ”släbande” ben. Oaktat detta 

anser DN att bentacklingen är brutal och äventyrar motståndarens säkerhet. Enl 

DN:s riktlinjer för bestraffning innebär detta 2 matchers avstängning. 

DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 8 2 punkt 8, stänga av Gabriel 

Hultgren 2 matcher, 22-11-18 Hammarby IF — Frillesås BK och 22-11-25 Frillesås BK 

— Broberg/Söderhamn IF. 

Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 22-11-25 och avser allt 

bandyspel på seniornivå. 

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. (TB kap 7 §1.1) 

Overklagan 
Klagande har att senast inom tva (2) veckor fran den dag beslut meddelas, inkomma 

med klagoskrift till Riksidrottsnamnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 

Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 

| DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 

Jakobsson och Bo Nilsson. 

Vainerparken 13 
462.35 Vanersborg 
Bankgiro 713-2061 
Org. nr. 818500-2733 

www.svenskbandy.se  
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Anmälan av Rött kort — Grov utvisning 

Till Svenska Bandyférbundets Disciplinnémnd/Administrativt distrikt. 

Kontakt skall tas med favlingsenheten pa speldagen: tel. 08-699 6347 (beredskap) 
Blanketten skickas ifylld senast kl. 12.00 dagen efter spelad match, till: beredskap@svenskbandy,.se 
  

  

  

  

  

    
  

    
  

  

  

    
  

      
  

  

    
  

  

  

MATCHDATA: 

Lag A [Frillesås BK Lag B — [IKSirius = 

Ort Bohus Arena Ale Arena 

Datum 2022-11-15 Matchtid |16:00 

Slutresultat ]3-4 Halvtidsresultat |2-1 Serie Elitserien herr 

HD Jacob Liljegren Hemort | Axvall 

AD1 Andreas Petersson Hemort | Målilla 

AD2 Samuel Pettersson Hemort | Mörlunda 

4:e Hemort 

Supervisor 

Matchsekreterare | Christina Schultz 

ANMÄLAN AVSER: Spelare/ledare: Förening: 
Brutalt spel Gabriel Hultgren Frillesås BK 

OO Missfirmelse 

[CJ Avvisande av ledare Födelsenummer (ååååmmdd): 
{Jannat 20010504 

Var bollen i spel när förseelsen inträffade? Ja [0] Nej [] 

ir be för den utvisad _ Ja [0] Nej [] 
Var den utvisade spelaren provocerad innan förseelsen? Ja [] Nej [0] 

Hade spelaren/ledaren fait ulvisning/fillstigelse tidigare under matchen? Ja [_] Nej [0] 

Lämnade spelaren/ledaren planen utan protester? Ja [0] Nej O 

Fick den angripne spelaren utgå pga. skada? Ja [2] Nej Oo 

HANDELSEFORLOPP ENLIGT HUVUDDOMAREN: 

Matchen mellan Frillesås BK ach IK Sirius var en jämn match med schysst spel och utan några större händelser förutom 

denna, 

I matchens 54:e minut går IK Sirius til anfall genom spelare nummer 21 Tobias Nyberg. Tobias åker med bollen från 

egen planhalva och åker med hög fart in på högra delen av Frillesås planhalva. Halvvägs in på planhalvan viker Tobias 

in mot mitten mellan två försvarare I Frillesås, Han får bollen något för långt ifrån sig och väljer att försöka ändra 

riktning till vänster om Frillesås högerback Gabriel Hultgren, I samma situation så kommer frillesås fösvarare Gabriel 

Hultgren från vänster och bryter bollen omedelbart innan han tacklar Tobias Nyberg. När tacklingen sker är Gabriel i 

en hukande position och han träffar Tobias med sin höft och högra ben som han har utsträckt bakom sig. 

Jag befinner mig rakt bakom situationen under matchen och kan inte då uppfatta att bollen bryts. lag bestämmer mig 

efter domarrad att utdöma grovt matchstraff till Gabriel Hultgren för bentackling. Gabriel utvisas enligt regel 16.7 för 

resten av rnatchtiden då han angriper en motspelare med hög hastighet och äventyrar spelarens säkerhet. 

Gabriel lämnar planen utan protester och Tobias spelar inte mer i matchen. 

Efter att ha sett situationen på video I efterhand är det tydligt att Gabriel bryter bollen omedelbart inna tacklingen. Jag 

uppfattar ändå att själva tacklingen uppfyller kriterierna för grovt matchstraff enligt regel 7.1. Tacklingen är otillåten då 

han sänker sin kropsposition och träffar anfallaren i knähöjd. Eftersom skaderisk föreligger ska spelaren utvisas för 

resten av matchtiden, Jag har dock svårt att avgöra betydelsen av brytningen omedelbart innan tacklingen. 

Videosekvens bifogas och situationen sker när matchklockan står på 54:01.        
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20-11-2022 Géteborg 2022 “lime 
Overklagan/Resning beslut nr 22025 Disciplinnamnden Svenskbandy 18-11-2022. «Verte 

Undertecknad och tillika Tränare for Frillesås Bandy håller med domare Jacob Liljegren i ain” My 

rapport att matchen den 15/11 mellan Frillesås — IK Sirius var jämn och det var ett schysst spel. 

I matchminut 54 går NR 21 Tobias Nyberg i IK Sirius till anfall på egenhand mot 8st Frillesås spelare 

samlade utanför Frillesås straffområde, Tobias Nyberg har ingen medspelare med sig när han 

väljer väg utan har ett oerhört svårt alternativ till passning på sin vänsterkant när han kommit in i 

mitten bland alla Frillesås spelare. Se Bifogade bild 1. 

Jacob Liljegren skriver följande i sin rapport, - ”Halvvägs in på planhalvan viker Tobias in mot 

mitten mellan två försvarare i Frillesås ( se bild 1.). Han får bollen något för långt ifrån sig och 

väljer att försöka ändra riktning till vänster om Frillesås högerback Gabriel Hultgren. I samma 

situation så kommer Frillesås försvarare Gabriel Hultgren från vänster och bryter bollen 

omedelbart innan han tacklar Tobias Nyberg. När tacklingen sker är Gabriel i en hukande position 

och han träffar Tobias med sin höft och högra ben som han har utsträckt bakom sig. Jag befinner 

mig rakt bakom situationen under matchen och kan inte då uppfatta att bollen bryts. Jag 

bestämmer mig efter domarråd att utdöma grovt matchstraff till Gabriel Hultgren för 

bentackling”. 

Undertecknads upplevelse av händelsen efter att ha sett det på film i vanlig hastighet samt i slow 

motion samt vid bilder så upplevs det inte på samma sätt som domare Jacob Liljegren skriver 

händelsen förutom att Gabriel är först på bollen. 

Se bild 2 där Tobias håller på att tappa bollen åt sin höger in i straffområdet, se bild 3 när Gabriel 

går mot bollen och har bollen mot sin klubba. Tobias fortsätter inte efter bollen där han har 

möjlighet att vika av eftersom han inte har kontroll på bollen. Jacob Liljegren skriver att Gabriel 

bryter bollen innan han tacklar Tobias och att han hukat sig. 

Vem tacklar vem i situationen är också värt att utvärdera eller är det en kollision? Då han angriper 

en motspelare med hög hastighet och äventyrar spelarens säkerhet kan en utvisas enligt regel 16.7 

för resten av matchtiden. Angriper Tobias Nyberg bollförare Gabriel Hultgren med hög hastighet 

och äventyrare försvarens säkerhet när han oskyddad öppnat upp sin kropp då han sträcker sig 

efter bollen för att försvara? Se bild 4 att Tobias Nyberg inte ens väljer att följa efter bollen åt sin 

höger sida. 

Värt att notera skadar Tobias Nyberg i sitt vänstra ben när han landar i isen. Det är alltså inte det 

benet han kolliderar med Gabriel. 

Yttrande från Gabriel Hultgren - ”Vi får någon typ av omställning mot oss. Vi är någorlunda 

samlade men så ser jag att Nyberg åker mot mig men sedan tappar han ifrån sig bollen. Jag ser 

bara bollen och bryter den, medans jag tar bollen åker han rakt in i mig och jag blir lika chockade 

av smällen som han tror jag. Han kliver ju liksom in själv i ett stängt lag och tappar bollen. Jag gör 

bara som vanligt och tar bollen. Jag har ingen som helst intuition att ta spelare överhuvudtaget det 

ser man till och med om man kollar på videon. Jag står upp hela tiden tills han träffar min kropp 

och det är därför som de ser ut som jag har ett ben i marken, men sträcker bara klubban efter 

bollen och tar den. Situationen går så fort att jag inte ens hinner tänka, men min känsla efter var 

ett det var en superbra brytning, man brukar ju känna efter när man har gjort något fel eller 

klumpigt så det är därför jag tycker det känns så konstigt. Särskilt när domaren egentligen bara 

tänker ta frislag. Blir chockade när de säger att det är utvisning. Det är min syn på situationen, det 

var aldrig min intuition att det skulle hända något annat än att ta bollen.”



Se bifogade bilder 3 och 4 samt videosekvensen från 54:01. 

DN:s beslut nummer 22025: DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp 

som visar händelsen. Nämnden anser att det är en mycket svårbedömd situation men där 

tacklingen är otillåten då Hultgren har en låg kroppsposition och träffar motståndaren i knähöjd. 

HD anger också i sin anmälan att då skaderisk enl honom föreligger, uppfylls kriterierna för grovt 

matchstraff enligt regel 7.1. Hultgren anger själv att hans enda intention är att ta bollen vilket han 

också gör i samma moment som motståndaren faller över hans ”släpande” ben. Oaktat detta 

anser DN att bentacklingen är brutal och äventyrar motståndarens säkerhet. Enl DN:s riktlinjer för 

bestraffning innebär detta 2 matchers avstängning. 

Undertecknad undrar om disciplinnämnden kan redogöra mer specifikt sin bedömning och hur det 

sett på saken eftersom disciplinnämnden anser att den är mycket svårbedömd men ändå väljer att 

ta ett beslut på mindre än de 4 dagar disciplinnämnden har på sig att lämna ett beslut. 

Undertecknad undrar om disciplinnämnden har fler redskap att använda vid mycket svåra 

bedömningar? 

Undertecknad saknar också yttrandet från motståndaren Tobias Nyberg i ärendet då 

disciplinnämnden upplever det som en mycket svårbedömd situation. 

Kunde disciplinnämnden tagit hjälp av videogranskningsgruppen (VGG) då det upplevs vara en 

mycket svårbedömd situation och valt att ge det någon extra dag eftersom Gabriel Hultgren ändå 

var avstängd 18/11 under utredning? 

Tobias Nyberg ger sin syn på situationen i Bandypuls den 16/11-22 som är en internetbaserad 

tidning om Bandy. Tobias uttrycker sig på följande sätt — “Jag valjer en konstig vag har jag sett pa 

bilderna. Hade jag gatt insida hade jag kommit en mot en med liberon. Nu valjer jag att ga utsida 

och det blir en kollision, säger Nyberg. 
Han sträcker sig efter bollen och då blir det kanske att han får ut benet och höften. Men jag tycker 

inte det är rött. 

Det kanske är en tia, men rött känns tufft. Jag hade förmodligen varit förbannad om vi fått den 

emot oss. Att jag blir skadad, det är bara otur.” 

Undertecknad hänvisar återigen till bilder 2 och 3 där Tobias ovan säger att han inte väljer den väg 

dit han tappat bollen. Ska Gabriel släpp igenom en spelare som utsatt sig själv och andra för fara 

och riskera att denna får fri väg mot sitt mål? Kan Tobias bromsa in när han tappar bollen och inte 

fortsätta åka in i Gabriel? Eller är det bara en olycklig kollision där en spelare tappat kontrollen och 

där en annan sträcker sig efter bollen och har bollen mot sin klubba innan den andra spelaren kör 

in i honom. 

Undertecknad undrar om disciplinnämnden kan kolla på situationen som blev straff i matchen 

mellan Broberg/Söderhamn — Edsbyn IF den 18/11-22 i matchminut 59:55. Undertecknad upplever 

att situationer i svenskbandy upplevs väldig olika av domare och om en domare tar ett förhastat 

beslut bör domaren kanske kunna ändra sig efter? Det är olyckligt att domare och 

disciplinnämnden oftast är enögda och kollar mer på den anfallande spelaren utsatthet och inte 

har ett mer helikopter likt perspektiv. 

I rättssamhället så går det begära resning i en dom som vunnit laga kraft kan prövas på nytt. För 

att bevilja resning krävs nya omständigheter eller bevis har tillkommit.  



Undertecknad upplever att det finns bevis som inte används på rätt sätt eller inte varit med samt 

att det tillkommit ändringar. Är detta skäl att ompröva när ett förhastat beslut tagits i 

disciplinnämnden? 

1. Tobias Nyberg yttrande saknas i beslutsunderlaget. 

2. Disciplinnämnden upplever situationen som en mycket svårbedömd situation men fattar ändå 

beslut på kortare tid än vad de har möjlighet till. 

3. Videogranskningsgruppen (VGG) har inte kopplats in trots att det är en mycket svårbedömd 

situation. 

4. Domare uttrycker att det är spel på bollen som han inte ser i matchen då han är skymd. Domare 

är skymd och ser han då om det är en tackling från någon av Tobias och Gabriel eller är det en 

olycklig kollision? 

5. Tobias Nyberg uttrycker sig i media att han tar en dum väg och att det inte borde vara rött kort. 

6. RDK upplever också att bestraffning är för hård. 

7. Stor debatt i sociala medier där flera bandykunniga personer ställer sig frågande till beslutet. 

8. Tobias åker in i en svår situation och tappar bollen på sin högersida som Gabriel väljer att 

sträcka sig efter. 

9. Tobias kGr in i Gabriel utan att ens försöka svänga efter bollen han tappat precis innan. 

10. Gabriel har ingen hög fart in i situationen som domare Jacob Liljegren yttrar sig om då han 

precis slagit stopp på sina skridskor och sträcker sig efter bollen. Det är Tobias Nyberg som 

kommer i hög fart utan kontroll på bollen.. 

11. Vem tacklar vem eller är det en olycklig kollision? 

12. 

Undertecknad ser gärna att beslutet omprövas och avstängningen upphör så Gabriel Hultgren kan 

spela fredag 25 november mot Broberg/Söderhamn IF i Elitserien i bandy. 

// 
Jesper Larsson 

Tranare Frillesas Bandy 

0735110884 

jesper86larsson@hotmail.com 

 



Yttrande Gabriel Hultgren, Frillesås BK 

Regel- och Domarkommittén (RDK) vid Svenska Bandyförbundet (SBF) har beretts tillfälle för 

yttrande i överklagan från Frillesås BK till Riksidrottsnämnden (RIN) gällande spelaren Gabriel 

Hultgren. 

Bakgrunden är från herrarnas Elitserie i matchen Frillesås BK —IK Sirius, 2022-11-15. I matchens 57e 

minut utdelades rött kort (grovt matchstraff) på Gabriel Hultgren för bentackling på Siriusspelare, av 

matchens huvuddomare. Efter sedvanlig rapportering till Disciplinnämnden vid SBF avkunnades dom 

om avstängning av spelaren. 

RDK ansåg likt matchens huvuddomare, under match, att förseelsen var av grov art och att 

matchstraff var befogat. Tid efter match då möjlighet till att se sekvensen i efterhand på video är 

RDK av uppfattningen att Gabriel Hultgren har gjort en ärlig ansats till att bryta boll från bollförande 

Siriusspelare och utan att medvetet försökt åsamka densamme skada. Anledningen till en i 

situationen lägre kroppshållning i ögonblicket för kroppskontakt, är ROK av uppfattningen att Gabriel 

Hultgren sträcker sig efter bollen med ena armen för att nå bollen. Inte för att sänka sin tyngdpunkt 

för att på ett eventuellt effektivare sätt få stopp på den anfallande Siriusspelaren med en förhöjd 

skaderisk som följd. 

Gabriel Hultgren lyckas med sitt försök till att erövra bollen från den anfallande Siriusspelaren och 

har därmed fullföljt sin intention. 

RDK 

2022-11-21 
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Svenska Bandyférbundet Beslutsdatum 2022-11-18 
Disciplinnamnden (DN) 

Till 
Gabriel Hultgren, Frillesås BK 

Bestraffning: 

| elitseriematchen mellan Frillesås BK — IK Sirius 2022-11-15 blev ovan rubricerad 

spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel. 

Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 

Matchen mellan Frillesås BK och IK Sirius var en jämn match med schysst spel och 
utan några större händelser förutom denna. I matchens 54:e minut går IK Sirius till 
anfall genom spelare nummer 21 Tobias Nyberg. Tobias åker med bollen från egen 
planhalva och åker med hög fart in på högra delen av Frillesås planhalva. Halvvägs 
in på planhalvan viker Tobias in mot mitten mellan två försvarare i Frillesås. Han får 
bollen något för långt ifrån sig och väljer att försöka ändra riktning till vänster om 
Frillesås högerback Gabriel Hultgren. I samma situation så kommer Frillesås 
försvarare Gabriel Hultgren från vänster och bryter bollen omedelbart innan han 

tacklar Tobias Nyberg. Nar tacklingen sker ar Gabriel i en hukande position och han 

träffar Tobias med sin höft och högra ben som han har utsträckt bakom sig. Jag 

befinner mig rakt bakom situationen under matchen och kan inte då uppfatta att 

bollen bryts. Jag bestämmer mig efter domarråd att utdöma grovt matchstraff till 

Gabriel Hultgren för bentackling. 

Gabriel utvisas enligt regel 16.7 för resten av matchtiden då han angriper en 

motspelare med hög hastighet och äventyrar spelarens säkerhet. Gabriel lämnar 

planen utan protester och Tobias spelar inte mer i matchen. 

Efter att ha sett situationen på video i efterhand är det tydligt att Gabriel bryter bollen 

omedelbart innan tacklingen. Jag uppfattar ändå att själva tacklingen uppfyller 

kriterierna för grovt matchstraff enligt regel 7.1. Tacklingen är otillåten då han sänker 
sin kroppsposition och träffar anfallaren i knähöjd. Eftersom skaderisk föreligger ska 

spelaren utvisas för resten av matchtiden. Jag har dock svårt att avgöra betydelsen 

av brytningen omedelbart innan tacklingen. 

Videosekvens bifogas och situationen sker när matchklockan står på 54:01. 

Yttrande fran Gabriel Hultgren: 
Vi får någon typ av omställning mot oss. Vi är någorlunda samlade men så ser jag att 
Nyberg åker mot mig men sedan tappar han ifrån sig bollen. Jag ser bara bollen och 
bryter den, medans jag tar bollen åker han rakt in i mig och jag blir lika chockade av 
smällen som han tror jag. Han kliver ju liksom in själv i ett stängt lag och tappar 
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46235 Vänersborg 

Bankglro 713-2061 
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