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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-03-08  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Pontus Kjellén, Edsbyns IF 
 
Bestraffning:  
I en match i Pojkallsvenskan mellan Edsbyns IF – Nässjö IF 2022-03-04 blev ovan 
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 83.33 så tilldöms Nässjö en hörna. Pontus Kjellén håller inte med AD 
att det ska vara hörna utan tvärstannar framför eget mål vid signalen för hörna, 
ändrar åkriktning och tar från fem-sex meters håll några snabba skär och åker mot 
AD1 vid förlängda mållinjen. Kjellén gör därefter en stoppsladd på nära avstånd från 
AD1, konfronterar denne med att protestera mot domslutet med inledningsfrasen: "Är 
du dum i huvudet?!" AD1 visar då ut spelaren 10 min för olämpligt uppträdande. På väg mot 
utvisning bänken så åker jag inom nära avstånd, då säger han med hög röst ”Det här var 
dom sämsta jävla domarna vi haft”. Då tar jag några skär emot honom och visar det röda 
kortet.  

När sedan spelaren åkt av isen, så åker jag fram till Edsbyns tränare för att tala om att 
spelaren fått rött kort för missfirmelse. 

Yttrande från Pontus Kjellén: 
Nässjö slår ut bollen utan att vi nuddar bollen och domaren dömer hörna. Jag vänder 
mig om och åker mot domaren (som man även kan se på filmen) och ifrågasätter hur 
det kan bli hörna när vi inte nuddar bollen och vill prata om det. Då vänder han sig 
om och tar skär mot mig och han tar tag i bröstet på mig, jag blir sedan utvisad och 
han skickar iväg mig till utvisningsbåset.  

Jag åker mot utvisningsbåset och säger ”är det här ett skämt eller vad håller han på 
med” och åker då på grovt matchstraff. Jag börjar absolut inte meningen med ” är du 
dum i huvudet”. Om någon annan i närheten sagt det vet inte jag, men jag har inte 
sagt det.  

DN:s beslut nummer 21129:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Enl DN:s riktlinjer ska missfirmelse av domare, ledare, motspelare eller 
funktionär under pågående match ge minst 2 matchers avstängning vilket innebär att 
DN beslutar, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Pontus Kjellén 2 
matcher, 22-03-09 Edsbyns IF – Sandvikens AIK och 22-03-11 Sandvikens AIK – 
Edsbyns IF.  
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Avstängningen gäller från och med beslutsdatum tom 22-03-11och avser allt 
bandyspel på juniornivå.  
 
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. 
 
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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