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Tävlingskommitténs beslut i ärende nr. 2021/22:11               2021-11-26 

 

Tävlingskommittén har i egenskap av beslutande organ, med stöd av TB 8 § 4 – 5, tagit upp detta 
tävlingsärende till prövning.  
 
(Tellus protest behandlas ej, då den inkommit mer än 7 dagar efter spelad match. Protestavgift 
återbetalas.)  
 
 
Bakgrund 
Tävlingsenheten (TE) har den 10/11 kl. 15.15 kontaktats av Hammarby. Hammarby har upptäckt att  
de inte har registrerat några licenser i föreningen, och i samband med det uppdagades det också att 
det saknades spelaravtal i Elitserielaget samt att ingen övergång registrerats från 
Broberg/Söderhamn till Hammarby gällande Robert Rimgård.  
 
Licenser, spelaravtal samt övergången på Robert Rimgård initierades samma dag av Hammarby. 
Övergången godkändes av Broberg 10/11 och spelaren var spelklar 13/10. 
 
Hammarby har i sitt yttrande som inkom 12/11 erkänt sitt ”administrativa misstag”, de poängterar 
att misstaget uppdagades av dem själva, korrigerades omedelbart samt att orsaken till misstaget är 
ny kansliorganisation.  
 
Hammarby nämner även i sitt yttrande att Robert Rimgård inte har varit registrerad för någon klubb 
sedan 2019.  
 
 
TK:s överväganden 
TE kontaktades som beskrevs ovan av Hammarby den 10/11 då Hammarby hade upptäckt att de 
gjort fel när det gällde licensiering av spelare, spelaravtal samt att de ej hade initierat övergång av 
Robert Rimgård från Broberg till Hammarby. 
 
Med stöd av TB kap. 8 § 4 - 5; Rätt att initiera tävlingsärende respektive Rätt att initiera 
tävlingsärende rörande tävlingsbestraffning, väljer TK att på eget initiativ initiera ett ärende till 
prövning, då den anser det finns särskilda skäl att göra så. Ärendet delas upp i två delar, fristående 
från varandra:  
 

A. Obehörig spelare – Robert Rimgård 
B. Flertal olicensierade spelare utan spelaravtal   
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Del A:  
I Tävlingsbestämmelserna (TB) Kap. 7 § 3.1 framgår det att spel med obehörig spelare renderar 2 
poäng till icke felande förening och matchresultat 5 - 0 till densamma. I samma paragraf står det 
vidare: ”I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell förening ska dock, 
om spelaren senast på tredje dagen efter erhållen uppmaning i samband med kontroll av spelares 
behörighet registreras av föreningen, poängförlust dömas endast för den sista av de matcher där 
spelaren vid förseelsens påtalande spelat.” 
 
Hammarby åtgärdade, i dialog med TE, licenser, spelaravtal och övergången av Robert Rimgård 
omedelbart, dvs. den 11/10, vilket är två dagar efter senast spelade match (9/11 VSK – Hammarby).  
 
Detta innebär att poängförlust kan dömas för den sista av de matcher där spelaren vid förseelsens 
påtalande spelat, dvs. i matchen VSK – Hammarby.  
 

 
 
 
Del B: 
TK anser det är allvarligt och grov underlåtenhet att inte licensiera spelarna samt registrera 
spelaravtal på sina elitspelare inför ny säsong.  
 
I Tävlingsbestämmelserna (TB) Bilaga 4 förklaras följande: Behörig spelare: Spelare som innehar 
relevant licens och spelklarhet och/eller som i övrigt har rätt att representera förening i enlighet med 
SBF:s och FIB:s tävlings- och spelregler.  
 
Detta framgår av TB likväl PM inför säsongen och en parameter i Elitlicensen är dessutom en ”Väl 
fungerande organisation med hög administrativ kompetens”.   
 
 
TK: slutsatser: 
 
Del A:  

• Hammarby har spelat med obehörig spelare i totalt tre matcher, p.g.a. avsaknad registrering; 
Robert Rimgård. 

• Hammarby har, enligt TB 7 § 3.1, senast på tredje dagen (10/11 - 21) efter erhållen 
uppmaning registrerat spelaren, Robert Rimgård, i föreningen.  

 
Del B:  

• Hammarby har spelat med flertalet obehöriga spelare i total tre matcher, då dessa deltagit i 
spel olicensierade och som amatörer, trots krav på spelaravtal enligt SBF:s 
representationsbestämmelser 

• Hammarby har licensierat sina spelare 10/11 - 21 samt registrerat spelaravtalen i FX.  
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TK:s beslut 

Med ledning av de överväganden som redovisats beslutar TK att med stöd av 
Tävlingsbestämmelserna Kap 7 § 3.1: 
 
Del A:  
…. att som påföljd döma matchen Västerås SK - Hammarby till 5 - 0 (och 2 poäng i Västerås favör).   
 
Del B:  
…. att utdöma böter, 25 000 kronor, för grov underlåtenhet att registrera licenser och spelaravtal på 
flertalet av spelarna.  
 
 
 
I beslutet deltog: Michael Hillström (ordf.), Erland Jakobsson, Mikael Hellqvist och Daniel Johansson. 
Thomas Lövstedt och Johan Hedfors har åberopat jäv.  
 
Klagoskrift får, inom två veckor från den dag beslutet meddelats, inkomma till Svenska 
Bandyförbundets styrelse.  
 
Eventuell överklagan skickas till Pär Gustafsson: par.gustafsson@svenskbandy.se  
 

Tävlingskommittén  

2021-11-29 
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