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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-16  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Jonas Domeij, GT/76 
 
Bestraffning:  
Efter en match i U 16 Regional Mellan mellan Borgia BK – GT/76 2023-10-14 
anmälde HD Jonathan Bergendahl en incident som inträffade efter slutsignal. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter slutsignal är spelarna på väg av plan. Samtidigt går GT/76-ledaren Jonas 
Domeij över planen. Det är spänt mellan de två lagen och tränare säger åt sina 
spelare att lugna ner sig. Båda lagen retar upp varandra. Ledaren skrek ”Håll käften” 
till Borgia-spelarna. 
 
Yttrande från Jonas Domeij: 
Jag agerade för att avstyra bråk mellan lagen. Jag bad Borgiaspelarna att stanna på 
planen medan GT-spelarna satte på sig skridskoskydden. Tyvärr möttes jag av 
diverse förolämpningar och verbala attacker från Borgiaspelare. Jag sa då ”Håll 
käften” till Borgiaspelare, vilket jag i efterhand ångrar. Varken domare eller andra 
ledare var på plats. 
 
Då det tidvis var en stökig match tänker jag att det hade varit bra om de insett att 
situationen kunde uppstå och varit på plats. 
 
DN:s beslut nummer 22063:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Nämnden anser att det finns 
anledning tro att Domeijs tillsägelse i viss mån var befogad men att ordvalet var 
olämpligt. Därför beslutar DN att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, ge Jonas 
Domeij en reprimand med uppmaningen att framledes uttrycka sig mindre ohövligt i 
sina kontakter med domare, ledare och spelare.  
 
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.  
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Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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