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Disciplinnämnden (DN)
Till
Vetlanda BK

Händelseförlopp:
I elitseriematchen 2019-11-13 mellan Vetlanda BK – Västerås SK blir supervisor Kent Lisell
verbalt och fysiskt attackerad av matchvärd. (Se även ärende 19023).
Supervisors beskrivning av händelsen:
Jag står som supervisor ovanför matchsekretariat där jag har mycket bra kontroll över plan,
spelare och ledare samt publik. Under mig går och jobbar matchvärdarna med sargen och plockar
bollar vid plan.
Under matchen hör jag dom skrika ”Vad är det för jävla domare du har tagit ut till oss” men lägger
ingen energi på detta. När matchen har på gått i ca 83 minuter så kommer en matchvärd upp på
gångbron där jag står och börjar verbalt attackera mig. Detta övergår sen till lättare handgripligheter där matchvärden tar tag i mig. Domarna har det tufft i matchen.
Efter matchen går jag med domarna ut från plan in i omklädningsrummet och pratar om
matchvärdarnas beteende under matchen. Detta gör domarvärden jättearg, han går ut och startar
en diskussion med andra matchvärdar som har varit delaktiga i händelsen som beskrivs i ärende
nr 19023. Dom kallar ut mig för att diskutera vad jag sagt till domarna i omklädningsrummet. Jag
får mota verbala attacker och försök att ta tag i mig. Jag säger att jag är representant för SBF,
vänder mig om och går därifrån.
Matchvärden ringer mig i domarrummet och ber mig om förlåtelse. Matchvärden Klang heter han
som var på AD under matchen och mig efter.
Inkommet yttrande Vetlanda BK:
En annan av våra funktionärer uppfattade att det pågick en diskussion mellan de båda och gjorde
en insats för att lugna ner dem båda.
Vid den aktuella matchen blev supervisorn uppmanad att lämna platsen där situationen skedde då
det är en gångbro där inga personer, varken publik eller funktionärer, av säkerhets skäl får stå
stilla under matchen. Supervisorn hörsammade dock inte att funktionärer sade till honom.
Inkommet yttrande från domarvärd Boo Ericsson, Vetlanda BK:
Undertecknad kommer in i domarrummet efter avslutad match för att tacka av domarna för
matchen. Lisell är redan på plats och börjar uttala sig om hur dåligt VBK:s matchvärdar uppför sig.
Jag ber Lisell förklara sig men han fortsätter bara att tala om hur dåliga matchvärdarna är. Jag blir
inte jättearg som Lisell påstår i sin rapport men väldigt irriterad på att inte få någon som helst
förklaring. Jag tackar domarna för matchen och lämnar domarrummet. Det skall också nämnas att
jag var övertygad om att Lisells placering under pågående match var på läktaren bakom
spelarbåset vilket senare visade sig vara fel.
Eftersom jag då förutsatte att det hänt något på läktaren eller utmed sargen på huvudläktaren, så

frågade jag sargvakterna om det varit några incidenter som de kände till, men de hade inte
uppfattat något sådant. Den ene av vakterna nämner att han endast växlat några ord med AD.
Lisell kommer ut från domarrummet och vi ber honom om en förklaring. Han är märkbart irriterad
och pratat högljutt om hur dåligt vi uppför oss. Lisell är fortsatt högljudd och skriker plötsligt ”Rör
mig inte för då klappar jag ner er”. Det finns ingen som har rört vid Lisell och ingen som heller har
någon avsikt att röra honom. Han säger att han skall rapportera händelsen och går tillbaka till
domarrummet och vi har fortfarande inte fått någon förklaring på vad som egentligen hänt.
Vi är 3 st funktionärer som är vittne till hans hot.
Tillsammans med matchvärdarna beger jag mig mot utgången. Där träffar vi på föreningens
säkerhetsansvarig och får först då reda på vad som hänt.
DN:s beslut nr 19022:
DN:s uppfattning av händelserna på läktaren är att verbala och, framförallt, fysiska angrepp på en
av SBF utsänd matchfunktionär inte under några omständigheter kan accepteras. Av såväl
Regelbok som Tävlingsbestämmelser framgår allvaret i denna typ av förseelser.
Vad gäller händelserna i och runt domarrummet efter match menar DN att här står ord mot ord,
vilket för DN:s del betyder att den delen av anmälan inte har någon påverkan på beslutet. Med
stöd av detta beslutar DN enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB)
att avseende läktarincidenten, ålägga Vetlanda BK ett bötesbelopp om 5 000 SEK.
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
Svenska Bandyförbundet
Disciplinnämnden

Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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