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Disciplinnämnden (DN)

Till
Västerås SK

Händelseförlopp:
I elitseriematchen 2019-11-01 mellan Västerås SK – IK Sirius tänds en ”blixtbengal” på VSKklackens läktarsektion samtidigt som spelarna kommer in på arenan ca 3 minuter före matchstart.
Incidenten påverkar inte matchstarten, domaren kan blåsa till spel på utsatt tid.
Inkommet yttrande Västerås SK:
En av klubben känd (till 99% säkerhet) supporter tände en "blixtbomb" i samband med "introt" när
hemmalaget åkte in på isen. Ordningsvakterna lät den brinna ut och placerade den i sandhink.
Supporterpolis på plats var vittne till händelsen och polisanmälan gjordes. Huvuddomare och
vaktchef hade kommunikation om händelsen och ingen fördröjning av matchstart pga händelsen.
DN:s beslut nr 19009:
DN beslutar, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att Västerås
SK ska betala ett bötesbelopp på 10 000 SEK. I normalfallet när ett bötesbelopp utmätts för första
gången uppgår böterna till 5 000 SEK. I detta fall anser dock DN att det är en försvårande
omständighet att pyrotekniken antänds inomhus vilket väsentligt ökar risken för obehag och skada
bland åskådarna. Bötesbeloppet fastställs alltså till 10 000 SEK.
Då det framgår av yttrandet har VSK med största sannolikhet identifierat förövaren/-na vilket, enl
DN:s uppfattning, torde innebära att föreningen bör ha goda förutsättningar att kan ansöka om
tillträdesförbud för dessa.
Bötesbeloppet kommer att begäras in av förbundet genom faktura.
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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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
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