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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jimi Heinonen, Edsbyns IF 
 
Bestraffning:  
I elitseriematchen mellan Edsbyns IF – Västerås SK 2022-12-30 blev ovan rubricerad 
spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för olämpligt uppträdande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I samband med slutsignal av matchen hamnar undertecknad och Jimi Heinonen vid 
samma plats på planen. Jimi börjar då ifrågasätta domslut under matchen vilka jag 
försöker ge min syn på. Jimi upplevs irriterad och har en annan syn på situationerna. 
Jimi åker ifrån mig några meter innan vänder sig om och pekar med sina fingrar mot 
sin tinning i en gest som jag uppfattar som att han menar att jag är dum i huvudet 
eller liknande. Det är inget tvivel på att gesten är riktad mot mig dels utifrån 
diskussionen vi haft precis samt att det bara är jag och Jimi vid platsen.  
 
Jimi visas ut för grovt matchstraff och lämnar planen efter vidare protester.  
 
Matchen i övrigt var jämn men innehöll inga direkta situationer som gjorde den tuffare 
eller mer uppmärksammad än en vanlig match. 
 
Yttrande från Jimi Heinonen: 
Jag sa min åsikt om längde på tilläggstiden, sedan pekade jag fingret mot min panna. 
 
DN:s beslut nummer 22048:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser ett fysiskt hån 
är att likställa med ett verbalt och att Heinonen genom sin gest hånar domaren på ett 
otillbörligt sätt. Missfirmelse av domare efter match ska i normalfallet innebära minst 
3 matchers avstängning. DN anser dock att HD genom sitt agerande efter slut-
signalen kan ha signalerat till spelarna och ”bjudit in” till samtal och synpunkter. Detta 
kan ha misstolkats av Heinonen och DN reducerar därför avstängningstiden med 1 
match. 
 
I detta sammanhang finns det anledning att återigen påpeka att domarteamet, enl TB 
kap 5 §7, ska ”lämnas ifred” i 20 minuter efter slutsignalen. Därefter finns det 
möjlighet för spelare och ledare att samtala med dem. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av Jimi 
Heinonen 2 matcher, 23-01-07 Vetlanda BK – Edsbyns IF och 23-01-10 Edsbyns IF 
– IK Sirius. 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2023-01-10 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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