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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2022-11-22  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Joakim Nordén, Östersunds BS 
 
Bestraffning:  
I Div 1-match mellan Kalix Bandy – Östersunds BS 2022-11-20 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning  och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter att jag blåser av matchen kommer spelare 6 i Östersund BS (Joakim Nordén) 
från utvisningsbåset bakom min rygg och säger "Jävla skitdomare, jävla horor". Och i 
och med det drar jag det röda kortet det blir ingen diskussion efter de och resterande 
spelare tackar för match.  
 
Assisterande domare uppfattar samma då vi alla är samlade för att tacka för match. 
 
Yttrande från Joakim Nordén: 
När HD Henriksson blåst av matchen åker jag från utvisningsbåset mot vår planhalva 
för att tacka medspelare, motståndare och domare, under tiden jag åker muttrar jag 
”Som vanligt värdelösa domare i den här jävla hålan”. Henrikssons version skiljer sig 
grovt från verkligheten. Han nämner även att domarteamet är samlat när jag yttrar 
mig, men som videon visar så anländer linjedomare efter att Henriksson blåst i pipan 
och kan omöjligt hört vad som sades. Efter att Henriksson lyft kortet kommer min 
lagkamrat fram och frågar vad jag sagt, Henriksson tvekar något och skjuter från 
höften fram en mening som inte heller den är i närheten av hur jag uttryckt mig, men 
nämner då ingenting om att ordet ”horor” använts, detta tyder på att den mening som 
Henriksson citerar mig på är en efterkonstruktion då Henriksson inte är säker på vad 
som de facto sagts.  
 
Efter det hela tackar jag motståndare och domare, för att sedan kliva av planen.  
 
Den mening som jag yttrar är absolut onödig och tillför ingenting varken för mig, mitt 
lag eller domare. Men den ska, enligt mig och, vad jag förstått, gällande regelverk, 
inte rendera i ett rött kort. På sin höjd en 10-minuters utvisning, något som 
visserligen inte var aktuellt då matchen var slut. Detta beslut påverkar kraftigt vårt 
lags förutsättningar då vi sedan tidigare varit få spelare p.g.a. skador. Jag yrkar på 
att detta matchstraff inte ska resultera i någon avstängning överhuvudtaget då 
företeelsen inte är allvarlig nog för ett grovt matchstraff.  
 
Länk till matchvideo: https://youtu.be/jwa3PM5X1LY (tid 1:56:22) 
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DN:s beslut nummer 22027:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden anser att Nordén, oavsett vad som sades och vilka som hörde 
det sagda, har uppträtt olämpligt gentemot domarteamet. Han anger själv i sitt 
yttrande att han sade ”som vanligt värdelösa domare i den här jävla hålan”. Enl DN:s 
uppfattning borde han inte kommenterat domarinsatsen över huvud taget utan 
lämnat den därhän efter slutsignalen. Enl DN:s riktlinjer för bestraffning ska 
missfirmelse av domare efter matchens slut innebära minst tre matchers 
avstängning. 

 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Joakim 
Nordén 3 matcher, 22-11-27 SIF Norrtelje – Östersunds BS, 22-12-04 Östersunds 
BS – GT/76 samt 22-12-11 Östersunds BS – UNIK/BoIS 
 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2022-12-11 och avser 
allt bandyspel på seniornivå.  
 
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) 
 
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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