
Riksidrottsnämnden 

BESLUT 

meddelat av Riksidrottsnamnden (RIN) den 30 december 2022 i ärende nr 
799/22-14 

Anmäld part och klagande: Jakob Freberg, Huddinge/GT/76 

Anmälande part och motpart: Elisabeth Englund, domare 

Den 10 december 2022 beslutade Svenska Bandyförbundet, Disciplinnämnden, 
att med stöd av 14 kap. 2 8 7 p. Riksidrottsförbundets stadgar stänga av Jakob 
Freberg, Huddinge/GT/76, fran och med den 10 december 2022 till och med 
den 11 januari 2023, se bilaga 1. 

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

Jakob Freberg har överklagat Disciplinnämndens beslut, se bilaga 3-4. 

RIN:s bedömning 

RIN konstaterar inledningsvis att Jakob Freberg har haft invändningar mot att 

han inte beretts tillfälle att yttra sig inför Disciplinnämndens prövning, utan att 

det i stället är föreningens ordförande som yttrat sig utan hans vetskap. 

Att en anmäld part inte fått tillfälle att yttra sig innan Disciplinnämnden avgör ett 

ärende utgör i sig ett grovt formfel. Bristen är emellertid i detta fall av sådan 

karaktär att den får anses läkt genom att Jakob Freberg lämnat sin version av 

händelsen i RIN. 

Vad gäller frågan om Jakob Freberg har gjort sig skyldig till en bestraffningsbar 
förseelse gör RIN, även med beaktande av vad Jakob Freberg har framfört i sitt 
överklagande, inte någon annan bedömning än den som Disciplinnämnden har 
gjort. RIN instämmer även i Disciplinnämndens påföljdsval. 

Överklagandet ska mot bakgrund av ovan avslås, vilket innebär att 
Disciplinnämndens beslut står fast. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rf.se 

 



Pa Riksidrottsnamndens vagnar 

Bo Bengtsson 

I avgörandet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Björn Backman, 

Sanna Granbeck och Christer Pallin. Enhälligt. 

Sekreterare: Christine Stridsberg



Svenska Bandyförbundet Beslutsdatum 2022-12-10 

Disciplinnämnden (DN) 

Till 
Jakob Freberg, 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 22035: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser det fastslaget 

att Freberg tillsammans med 2 lagkamrater (se ärende nr 22034 & 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 Jakob 
Freberg 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. 

Avstangningen galler fran och med beslutsdatum till och med 2023-01-11 och avser 

allt bandyspel pa seniorniva. 

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. 

Vanerparken 13 

46235 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061 

Org. nr.818500~2733 
www.svenskbandy.se
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| 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. 

Vänerparken 13 
46235 Vänersborg 
Bankgiro 713-2061 
Org.nr.818500-2733 
www.svenskbandy.se



Rapport om Olämpligt uppträdande efter 

match samt Information kring Lindrigt 

Matchstraff 

Bakgrund 
22-12-04 Match i Herrar Division 2 Mellan Huddinge/GT76 — Spanga dir slutresultatet blir 

1-11, 

J 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”. 

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 matehstraff 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. 

 



  

  

| Uligg hi 

Joakim Dahl (RF/SISU) 

Fran: Jakob Freberg <jakobfreberg@live.se> 

Skickat: den 10 december 2022 14:39 ako DRO SFORBUNL Et 
Till: Riksidrottsforbundet (RF) 

Amne: Överklagan ärende 22035 Jakob Freberg Bandyförbundet 9002 ~10- 12 

FIA Lå 

Uppföljningsflagga: Flag for follow up von, / eps AF 

Flagga: Har meddelandeflagga ol EM 

cS 

| Du far inte e-post ofta från jakobfrebergQlive.se. Se varför det här är viktigt. 

Hej, 

Härmed vill jag överklaga följande avstängningsbeslut: Överklagan ärende 22035 Jakob Freberg från 

Bandyförbundets disciplinnämnd. 

Här är min beskrivning av händelseförloppet: 

Följande yttringar ställer jag mig till fullo bakom att jag har sagt: 

Freberg förklarar för Domare Englund att hon ”måste ha känsla för spelet” och ”har du aldrig 
spelat själv eller?” 

Det är givetvis så att jag skulle ha hållit dessa tankar för mig själv efter matchens 
genomförande. Särskilt med tanke på att matchen avslutades med enbart 2 domare sedan 1 

domare skadat sig under matchens gång. Resultatet har i sig absolut inget med domarnas insats 
att göra överhuvudtaget. Däremot så hade vi olika asikter om det matchstraff som var libero 
fick, I tillägg önskade jag att domarna informerat vår ledare att jag kunde återgå till isen efter att 
Alexander Hellqvists 10-minutare avslutats, (Jag fick sitta av den). Istället uppmanades vår 

ledare att läsa regelboken för att förstå vilka domslut som tagits under matchens gång, vilket jag 
tyckte var en aning onödig kommentar, Att jag skulle ha sagt att det var "en jävla dålig insats", 
det stämmer inte. Det är inga ord som jag har yttrat, varken nu eller under andra bandymatcher 
Jag spelat. 

Jag vill pga ovan även påpeka att jag tycker att bestraffningen på 3 matchers avstängning inte motsvarar det 
som faktiskt hände på planen. Det förekom INTE höjd ton, aggressivt kroppsspråk, svordomar, könsord 

eller någon som helst slag eller aktion med klubban. Det enda som förekommer är en lugn och sansad 

diskussion där vi förvisso inte håller med varann men där det inte förekommer något direkt olämpligt, 
Vilket helt enkelt leder till slutsatsen att jag blir avstängd 3 matcher på grund av att jag säger följande till 

domaren: Freberg förklarar för Domare Englund att hon ”måste ha känsla för spelet” och ”har du 

aldrig spelat själv eller?”. Det straffet är oproportionerligt högt, I en matehsituation hade det 
som max kunnat tillskrivas som en 10-minuters utvisning. Jag vill därför uppmana 
discliplinnaémnden att åter kika på mitt ärende och min förhoppning är givetvis att det ska ledä till en friande 
dom. Da det i min mening inte finns någon som helst anledning till att jag ens ska behöva vara avstängd i 1 

match. 

I tillägg till ovan beskrivning vill jag också lägga till att Bandynsdisciplinnämnd genomfört ett sammanträde 
och fastställt avstängningen utan att undertecknad har fått bistå med min version av händelserna. Vilket har 

gjort att man enbart har valt att gå på domarens beskrivning. Det är ytterst orättvist och är en nyckelfaktor 

till all ett felaktigt beslut tagits i min mening. 

 



Jag ber ödmjukast RF att kika på det här ärendet, 

Med vänliga hälsningar, 

Jakob Freberg



Joakim Dahl (RF/SISU) 

Från: Jakob Freberg <jakobfreberg@live.se> 

Skickat: den 12 december 2022 15:46 

Till: Riksidrottsférbundet (RF) 

Amne: Re: Överklagan ärende 22035 Jakob Freberg Bandyförbundet 

Hej Johan, 

Jag fick reda på att en anmälan skrivits av domaren från matchen mot 

Spånga genom en gruppchat (WhatsApp) som vi i laget använder för att 

kommunicera. Vi diskuterade även händelserna på efterföljande träning. 

Det meddelades aldrig mig att vi skulle skicka ett yttrande till DN. Magnus 

Nilsson ordförande och spelare, som inte var på plats har svarat utan att 

tillfråga mig. Hade man frågat någon som var på plats, såväl egna spelare, 

motståndare eller publik. Är jag helt övertygad om att man inte bara 

kunnat fastställa att det inte skedde något som helst regelbrott efter 

matchen. 

Utöver tidigare nämnt vill jag också tydliggöra att det förekom varken höjd 

ton, aggressivt kroppsspråk, svordomar, könsord eller någon som helst slag 
eller aktion med klubban. 

Själva benämningen av regelbrottet motsäger jag mig också till. Upprepad 
missfirmelse av domarna är det skrivet som i Discliplinnämndens beslut. 
Enligt min mening går det inte att fastställa att det yttrats något som kan 
uppfattas som stötande eller olämpligt till domarna. Snarare är det domarna 
som eldar på stämningen genom att höja rösten, åka med hög fart mot 
nummer 26 och med ett aggressivt kroppsspråk bedriva diskussionen. 

Inte heller skedde det upprepade gånger. Vilket gör att det inte skulle 

bedömas som en 10-minuters utvisning om bollen var i spel. Och absolut 
ingen avstängning. 

Med vänliga hälsningar, 

Jakob Freberg 

Hämta Outlook for Android


