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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jari Hyttinen, Katrineholm Bandy 
 
Bestraffning:  
Efter en träningsmatch mellan Katrineholm Bandy – P 19-landslaget 2022-10-31 
anmälde HD David Eneland ovan rubricerad ledare olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I halvtidspaus möttes domarteamet av Jari Hyttinen i korridoren utanför 
omklädningsrummen. När hela teamet var utanför omklädningsrummet så sökte 
Hyttinen upp domarteamet och sade högt i korridoren. "Ni missade en straff och 
dömde felaktigt bort ett mål för offside". HD svarade: Jari, detta är en träningsmatch 
och du kan inte komma ut och bete dig såhär i korridoren. Hyttinen: "Men kan ni bara 
svara på en fråga? Varför blåste han offside? HD: För att min AD bedömde det så. 
Hyttinen: "Han har fel, som han har i varje match" Teamet gick in i 
omklädningsrummet. 
 
Yttrande från Jari Hyttinen: 
I halvtidspausen av matchen pratade jag med en tredje person med så pass hög röst 
att även domarna hörde när de kom in i korridoren. Jag uttryckte min frustration över 
att jag ansåg att den assisterande domaren hade missat en straff och dessutom blåst 
en horribelt felaktig offside. Huvuddomaren vänder sig då mot mig och kommenterar 
det jag säger. Jag minns inte ordagrant hur han uttrycker sig, men jag går då i 
svaromål och frågar varför de gör såhär i en träningsmatch. Huvuddomarens reaktion 
blir då att ytterligare närma sig mig och ifrågasätta mitt beteende, vilket överraskade 
mig. Jag upprepar min fråga och konstaterar även att jag upplever att samma 
misstag har gjorts i tidigare matcher. Jag upplever även att när jag försöker fråga 
AD:n om den aktuella offside-avblåsningen under matchens gång (en avblåsning 
som för övrigt även fick landslagets förbundskapten att skratta) så får jag bara ett 
icke-svar och ett skratt till svar. Jag var ganska så uppgiven efter matchen i 
måndags. Vi har en tunn trupp och seriespelet har börjat. Ändå ville vi ställa upp och 
hjälpa landslaget. Och sedan får man uppleva sådan arrogans från AD:n. Jag har 
känt under hösten, rätt eller fel, att jag som ny finsk tränare blir behandlad 
annorlunda än mina kollegor i andra lag. Den här skrivelsen upplever jag bekräftar att 
så är fallet. Något som jag tycker är både tråkigt och överraskande. 
Sammanfattningsvis så vänder jag mig emot beskrivningen att jag skulle ha sökt upp 
domarteamet under halvtidspausen, utan att diskussionen påbörjas på grund av att 
de går förbi när jag pratar med tredje part i korridoren. Med det sagt så är jag 
medveten om att den här typen av diskussioner inte ska föras under pågående 
match och för det ber jag om ursäkt. Mina åsikter skulle ha framförts i lugn 
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samtalston på anvisad tid efter avslutad match. 
 
DN:s beslut nummer 22015:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Av HD:s anmälan framgår att 
Hyttinen uttryckt sig nedsättande om domaren. Hyttinen anger i sitt yttrande att detta 
sades till en tredje person, alltså inte till någon i domarteamet. Oaktat till vem 
yttrandet ställdes anser DN att Hyttinens uppträtt olämpligt och på ett otillbörlig sätt. 
 
Av DN:s riktlinjer för bestraffning 5.1 anges bl a att ”Tillrättavisning tillämpas för 
ledare som gjort sig skyldig till missfirmelse av lindrig art och/eller kommenterat 
domslut på ett otillbörligt sätt”.  
 
Med stöd av ovanstående beslutar DN därför enligt  RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7 

och TB Kap 7 § 2.1 & 2.3 att ge Jari Hyttinen en tillrättavisning med uppmaningen att 
framledes respektera domaren och dennes position som rättskipare före, under och 
efter match. 
 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.svenskbandy.se/
mailto:riksidrottsforbundet@rf.se


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svenskbandy.se/

