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Händelseförlopp:
I den allsvenska matchen 2019-11-02 mellan IF Boltic – TB Västerås inträffar det 2 ggr under
matchen att Boltic-supportrar tänder bengaler. Första incidenten sker i den 39:e min då man
tänder 2 stycken bengaler. Andra tillfället är i 86:e minuten, då tänts 4 stycken bengaler. Inte vid
något tillfälle påverkar detta spelet utan att röken blåser bort.
Inkommet yttrande Viljo Larsson, säkerhetsansvarig IF Boltic:
Föreningen instämmer i domarens beskrivning av händelsen. Inför säsongsstart har klubben haft
ett möte, 2019-10-29, med supporterklubben Boltic Blues där man kom överens om vad som
gäller bl. a. att inga bengaler, ”bangers” eller andra pyrotekniska saker får förekomma inne på
arenan. Klubben beklagar att så inträffade, trots överenskommelsen med supporterklubben.
Föreningen tar helt avstånd från det inträffade men anser att man gjort vad som kan begäras. Vid
och på arenan fanns 6 st ordningsvakter och 6 st funktionärer. Vakterna sörjde för visitation av
besökarna och fann inget olagligt. Säkerhetsansvarig gick personligen igenom arenan vid 11-tiden
efter ev. undangömda bengaler och dylikt. 2 vakter genomsökte arenan vid ca 13:00 och fann
ingenting. Efter matchen pratade ansvarig med representanter för supporterklubben som menade
att det var premiärmatch och lovade att det inte kommer bli så här något mer under säsongen.
Bengalerna påverkade inte spelet på något sätt.
Inkommet yttrande TB Västerås:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nr 19012:
DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga IF
Boltic att betala ett bötesbelopp på 15 000 SEK.
Anledningen till det relativt höga beloppet är att Boltic under föregående säsong förekommit i
liknande ärenden med supportrar som uppträder på ett sätt som strider mot gällande regelverk
(ärende 18005, 18018 & 18046). Upprepade förseelser är alltid försvårande. Då det framgår av
yttrandet att man har kontakt med supporterklubben menar DN att föreningen bör ha goda
förutsättningar att identifiera ”förövarna” så att man 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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