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Bakgrund:
Efter elitseriematchen 2020-01-03 mellan Hammarby IF – AIK anmäler förbundets
säkerhetsansvarig Christer Persson att supportrar överträtt förbudet mot pyroteknik på arenan.
Strax före matchstart har Hammarby-supportrar försökt attackera motståndarlagets supportrar.
Händelseförlopp enl anmälan:
När lagen går av isen efter uppvärmningen så kommer det något som lyser i luften och landar på
isen vid ena hörnflaggan mot AIK-klacken, troligen en bengal som har tänts och kastats bakom
snöhögen som finns där ismaskinerna håller till.
Ca 10 min innan matchen skall börja gör Hammarby-klacken en rusning mot AIK-klacken men blir
stoppade av poliser och ordningsvakter. Det är stökigt innan matchen börjar men inget mer av
denna typ vad jag kan se.
Yttrande från HD Mikael Hillerius:
Vi som domare ser inget av detta när det inträffar, och precis som supervisor skriver är vi i
omklädningsrummet. Det enda som inträffar, vilket jag pratar med Christer P om, är att AIK
supportrar sliter bort reklamskyltar bakom mål. Detta medför att de kan dra upp nätet och gå in på
planområdet om de vill. Nu sker inte detta.
I övrigt för oss domare är säkerheten i denna match mer än bra. Många vakter och även poliser i
anslutning till matchstart samt i paus.
Yttrande från Bo Bjordahl, supervisor:
När dessa incidenter inträffar befinner jag mig tillsammans med domarna i omklädningsrummet
så jag såg ingenting av detta, bara hörsägen om vad som hade hänt.
Inkommet yttrande Hammarby IF:
Det blev lite stökigt innan match när klackarna försökte nå varandra men vi hade många
ordningsvakter och bra avspärrningar så det blev endast rusningar.
Vi hade 30 publikvärdar och 24 ordningsvakter. Vi hade tagit ut 4 ordningsvakter och 10
publikvärdar fler än tillståndet krävde. Dessutom hade vi komplett visitering av publiken samt
bevakning av staketet runt hela banan. Vi har alltså gjort allt och lite till av vad som står i vårt
makt. Att klackarna inte nådde varandra är helt och hållet ett plus till vår planering och vår
säkerhetspersonal.
DN:s beslut nr 19076:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande och konstaterar att, trots en inkastad bengal,
Hammarby IF har gjort vad som på dem ankommer och kanske lite till avseende säkerheten före,

under och efter match. Föreningen har på ett berömvärt sätt tagit till sig av den kritik man fått vid
tidigare inträffade incidenter. DN beslutar därför, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets
tävlingsbestämmelser (TB), att inte straffbelägga föreningen för denna incident utan snarare
berömma den och dess personal för ett väl genomfört säkerhetsarbete.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté, Box 11016,10061 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Arne Eklöf, Lena Jonsson och Bo
Nilsson
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