
 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
 
 
Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Per Hellmyrs, Edsbyns IF 
 
Bestraffning:  
Efter 1:a kvartfinalen i SM-slutspelet mellan Sandvikens AIK – Edsbyns IF 2023-02-
20 lämnar Sandvikens AIK gm Rafi Markarian in en protest mot ovan rubricerad 
spelare avseende olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen protest: 
Anmälan mot nr 4 i Edsbyn Per Hellmyrs för att ha spottat nr 39 i SAIK Linus 
Forslund i ansiktet efter en kampsituation. En oacceptabel handling från en spelare 
som uppfattas som en stor förebild i Svensk Bandy.  
 
Yttrande från nr 39 Linus Forslund: Vi har anfall från vår högerkant och det blir ett 
inspel framför mål. I den situationen uppstår en kampsituation mellan mig och Per 
Hellmyrs i Edsbyn. Han håller fast min klubba och jag sliter loss den. Efter det ställs 
vi mot varandra och då spottar han mig i ansiktet bredvid min mun/kind. Jag skriker 
och försöker påtala situationen för domarna på planen utan respons. Då åker jag till 
bänken för att påtala det för fjärdedomaren. Vid det tillfället har jag kvar spottloskan 
på kinden som flera i vårt lag på bänken ser. Jag är osäker om fjärdedomaren 
noterar detta.  
 
I samband med timeouten erkänner Hellmyrs vad han har gjort till mig och Daniel 
Mossberg. 
 
Ett filmklipp bifogades anmälan. 
 
Yttrande från Gustaf Bortas, 4:e-domare: 
Min bild av videoklippet är att jag inte med säkerhet kan styrka att Hellmyrs faktiskt 
spottar på Forslund. 
 
Min bild av händelseförloppet live: Linus kommer ut till avbytarbänkarna oerhört 
frustrerad och menar att Hellmyrs spottat honom i ansiktet. Jag ser att Linus faktiskt 
har saliv/spott (vad det nu kan vara) på ena kinden. 
 
Jag kan således inte från min position faktiskt styrka varifrån salivet/spotet faktiskt 
kommer då jag från min 4:e domar-position är väldigt långt från situationen, bara 
spekulera. 
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Yttrande från Per Hellmyrs genom Franco Bergman, klubbchef: 
Det var en väldigt het och tät situation som uppstod hastigt med tjafs och heta 
känslor. Vid ett sådant sinnestillstånd och hög andfåddhet är det inte ovanligt att nåt 
litet saliv kan flyga omedvetet från munnen. Om det har hänt här kan jag inte svara 
på men jag skulle aldrig spotta någon medvetet i ansiktet. 
 
DN:s beslut nummer 22090:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och filmklipp som visar händelsen 
både i närbild och i slow motion. Anmälan och Hellmyrs yttrande skiljer sig åt på 
avgörande punkter där ord står mot ord. De filmer som ledamöterna haft till sitt 
förfogande är av så dålig kvalitet att det inte går att avgöra om han spottat på 
Forslund. Yttrandet från 4:e-domaren Bortas ger heller inget svar på den avgörande 
frågan om Hellmyrs spottat eller ej. 
 
Då det inte finns någon bevisning att finna i filmmaterialet eller annorstädes och då 
ord står mot ord har DN ingen annan möjlighet än att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 
punkt 7, avslå protesten. 
 
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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