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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-12-10 
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Alexander Hellqvist, Huddinge/GT/76 
 
Bestraffning:  
Efter Div 2-matchen mellan Huddinge/GT/76 – Spånga Bandy 2022-12-04 anmälde 
HD Elisabeth Englund rubricerad spelare f för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Se bilaga 1. 
 
Yttrande från Magnus Nilsson, ordf Huddinge Bandy: 
I samband med utvisningen av nr 4, Alexander Hellqvist, så uppstår tjafs med 

domaren. Vi har ingen annan åsikt än den som rapporterats av domare Englund. 

DN:s beslut nummer 22034:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser det fastslaget 
att Hellqvist tillsammans med 2 lagkamrater (se ärende nr 22035 & 22036) gjort sig 
skyldiga till upprepad missfirmelse av domare efter match, ett regelbrott som enl 
DN:s riktlinjer innebär minst 3 matchers avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av 
Alexander Hellqvist 3 matcher, 22-12-14 Huddinge/GT/76 – Enebybergs IF, 23-01-07 
IK Tellus – Huddinge/GT/76 samt 23-01-11 Huddinge/GT/76 – GT/76 U. 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-11 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) 
 
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. 
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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. 
 
 

  

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

Bilaga 1 

Rapport om Olämpligt uppträdande efter match samt Information kring Lindrigt Matchstraff 

Bakgrund 
22-12-04 Match i Herrar Division 2 Mellan Huddinge/GT76 – Spånga där 
slutresultatet blir 1-11. 

I matchminut 54 blir Domare Bo Andersson skadad och behöver gå av isen till följd 
av denna. Domare Peter Persson samt Elisabeth Englund fortsätter matchen på 2 
domare och informerar lagen om detta. 

Lindrigt Matchstraff 
I matchminut 65 erhåller nummer 4 i Huddinge/GT76 (Alexander Hellqvist) utvisning 
10 minuter för våldsamt slag. Hellqvist demonstrerar då först mot beslutet hos 
Domare Persson som tagit beslutet om våldsamt slag – detta sker ca 10-15 meter 
ovanför hörnflaggan på defensiv planhalva – istället för att åka till utvisningsbänkarna 
åker Hellqvist över till Domare Englund som står rakt över på andra sidan om 
situationen och fortsätter demonstrera om domslutet för att sedan ta 2-3 skär mot 
utvisningsbänkarna och i de skären vända sig om till Domare Englund och informera 
henne om att ”du är en jävla dålig domare” – varpå Domare Englund utvisar Hellqvist 
ytterligare 10 minuter för Olämpligt uppträdande, vilket resulterar i Lindrigt 
Matchstraff. Hellqvist är inte klar med sina demonstrationer utan fortsätter efter att 
utvisningen om Lindrigt Matchstraff verkställts. Domare Englund blir irriterad över 
beteendet och ryter till till Hellqvist att gå av planen då han beter sig illa/otrevligt. 

I matchrapporten har detta dokumenterats som minut 69:55 när det egentligen ska 
vara 64:55 

Olämpligt uppträdande efter match 
Efter att matchen är avblåst och spelarna tackar av stannar spelare nummer 9 
(Jakob Freberg) samt spelare nummer 26 (Oskar Lagesson), i Huddinge/GT76, kvar 
hos Domare Englund och Persson för att demonstrera det Lindriga Matchstraffet. 
Freberg förklarar för Domare Englund att hon ”måste ha känsla för spelet” och ”har 
du aldrig spelat själv eller?” och att det var ”en jävla dålig insats”. Lagesson förklarar 
för Domare Persson att ”Hellqvist är en sån spelare” och att man ”måste respektera 
det”. Båda spelarna tycker att Domare Persson och Englund ”borde ha förståelse” för 
att de ”förlorar ju med 11-1” och att ”det är klart att man blir förbannad då”. 

Efter att ”diskussionen” avtagit och spelare 9 och 26 är på väg tillbaka till sitt lag som 
är delvis kvar på spelarbänken kommenterar lagkaptenen nr 21 (Robin Bergelin) sina 
spelares aggressioner och misstycke om domarinsatsen att ”vi förlorade fair and 
square, sluta tjafsa” varpå Lagesson hånfullt svarar att ”de är ju så dåliga att vi måste 
ju lära dem att döma enligt reglerna”. Domare Persson ger en varning om att det 
beteende inte är acceptabelt och att mandat att utvisa spelaren fortsatt gäller. 
Lagkapten Bergelin försöker få sina spelare att ”hålla käften” medan andra spelare 
på bänken, som ej deltagit i diskussionen tidigare, utbrister ”de är ju bara här för 
skojs skull” och ”jävla sopor”. 
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Diskussion förs efter matchen med Lagledare Kenneth Rådström kring samtliga 
nämnda situationer. Till en början försvarar Kenneth spelarnas reaktioner med ”de 
ligger under och är frustrerade, det kan man ju förstå” men när Domare Englund 
frågar om ett sådant beteende är acceptabelt på hans egna arbetsplats och svaret är 
”Nej såklart inte” så ändras den försvarande kommentaren till att ”det är ju tråkigt att 
den frustrationen går ut över er och att de inte ser över den egna insatsen”. 

Domare Englund informerar om att rapport kommer att skrivas och att spelare 4 
Hellqvist är avstängd 1 match på grund av det lindriga matchstraffet. 

I samma diskussion säger Ledare Kenneth att de har spelat med en man för lite 
sedan Hellqvist fick sitt lindriga matchstraff och hade önskat information kring att de 
fick spela fulltaliga. På detta informerar Domare Persson om att information delgivits 
lagkaptenen Bergelin samt övriga spelare ute på planen och att det inte faller på 
domaren att laget själva inte har koll på gällande spelregler. 
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