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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-21  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Malte Kjellberg, Sandvikens AIK 
 
Bestraffning:  
I match i U19 Nationell mellan Sandvikens AIK – IFK Kungälv 2022-11-19 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchens absolut sista sekvens har Kungälv ett anfall där spelsekvensen hamnar i 
Sandvikens straffområde vid målvakten. Efter en närkampsituation uppfattar jag det 
som att Kungälv-spelaren hamnar i kontakt med Sandvikens målvakt (Malte 
Kjellberg) varpå målvakten svarar med att göra 1 sparkrörelse (som ej träffar) och 2-
3 slag med handskarna mot Kungälv-spelarens hjälm/galler. Jag befinner mig nära 
situationen och blåser kraftigt i pipan varpå situationen lugnar sig relativt snabbt - 
visar det röda kortet till Malte som åker av utan större protester. 
 
Yttrande från Malte Kjellberg: 
Jag uppfattar att jag blir påkörd bakifrån av en Kungälvspelare. Då det hänt flera 
gånger tidigare under matchen reagerar jag med att vifta lite med handskarna mot 
spelarens huvud/galler. Vill dock påpeka att inga sparkar utdelades utan att det bara 
var en naturlig rörelse när jag viftade med armarna vilken också ses på bifogat klipp 
från situationen.  
 
Jag lämnar planen utan att protestera. 
 
(Ett filmklipp som visar händelsen bifogades yttrande.) 
 
DN:s beslut nummer 22026:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Av filmklippet framgår att incidenten enl nämnden inte var av det mer 
allvarliga slaget. Kungälvspelarens påkörning kan har varit oavsiktligt men Kjellbergs 
reaktion är dock förståelig om ej acceptabel. Gruffet slutade också inom loppet av 
någon sekund utan någon fysisk skada. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Malte 
Kjellberg 1 match, 22-11-20 Sandvikens AIK – IK Sirius. Då denna match redan är 
spelad utan Kjellbergs deltagande anses avstängningen avtjänad. 
 
DN vill dock med anledning av att detta var säsongens 3:e avstängning för 
Sandvikens U 19-lag (Se även beslut 22020 & 22021), uppmana föreningen att 
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samla spelare och ledare i sina U 19-lag för en genomgång av Svensk Bandys 
värdegrund och att komma överens om ett hållbart uppförande  före, under och efter 
match. 
 
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 Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders Jakobsson, Kajsa 
Holm-Asplund och Bo Nilsson.  
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Gudmund Knutson, t.f. ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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