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2019-11-22

Disciplinnämnden (DN)
Till
Vetlanda BK

Händelseförlopp:
I elitseriematchen 2019-11-13 mellan Vetlanda BK – Västerås SK blir assisterande domare
Andreas Lindvall-Wiktorsson verbalt attackerad av matchfunktionär. (Se även ärende 19022)
AD:s beskrivning av händelsen:
Under första halvleken uppehåller sig en funktionär/sargvakt iklädd svart Vetlandajacka längs med
sargen nedanför Vetlandas spelarbås mot ingången sett. Funktionären finns ofta i nära anslutning
till Vetlandas spelarbänk. Funktionären har upprepade gånger synpunkter på domslut såväl
verbalt som med gester. Det som sticker ut mest är att undertecknad i samband med Västeråstimeout har en diskussion med Västerås lagkapten gällande ett tidigare domslut. Diskussionen är
lugn och saklig.
I samband med att spelet ska upptas påtalar sargvakten tydligt och syrligt att det är dags att visa
ut Västerås-spelaren för att han ”tjatat klart nu”. Vid första tillfälle efter detta informerar jag
sargvakten om att han bör tänka på att han är officiell funktionär och bör hålla sig till sin uppgift
och låta oss domare sköta vår uppgift.
Samtliga sargvakter i Vetlanda bär svart jacka som är exakt lika som Vetlandas ledare, detta gör
att det är svårt för oss som matchledare att avgöra vilka som är ledare och vilka som är matchfunktionärer.
Inkommet yttrande Vetlanda BK:
Vi kommer att plocka bort funktionären i fråga från uppgiften som sargvakt i kommande matcher
så att han ej finns i anslutning till planen som i det här fallet. Förhoppningsvis leder detta till en
bättre arbetsmiljö för domarna. Vi kommer även inför kommande matcher prata med övriga
funktionärer angående behovet av att vara neutrala och lugna i rollen som officiell funktionär under
en match.
Angående funktionärernas klädsel finns det vad vi vet inga krav enligt tävlingsbestämmelserna på
avvikande klädsel mellan ledare och funktionärer. Funktionärernas kläder är märkta med
"matchvärd" på ryggen men det förstår vi, inte är lätt att se under matchen.
DN:s beslut nr 19023:
DN:s uppfattning, att upprepade, nedvärderande, verbala angrepp från en matchfunktionär mot en
domare, är fullständigt oacceptabelt. Av såväl Regelbok som Tävlingsbestämmelser framgår
allvaret i denna typ av förseelse. Till yttermera visso har Vetlanda BK tidigare bestraffats för
liknande uppträdande från matchvärdar, se DN:s beslut 17108. Allvaret i den aktuella händelsen
tillsammans med tidigare bestraffning innebär att DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska
Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga Vetlanda BK ett bötesbelopp om 10 000
SEK.
Bötesbeloppet kommer att begäras in av förbundet genom faktura.

I DN:s beslut nr 17108 anmodades Vetlanda BK att genomföra en utbildning med sina
matchfunktionärer. Den aktuella incidenten indikerar att en sådan utbildning inte verkar ha
genomförts men noterar att föreningen nu har tagit till sig DN:s uppmaning att genomföra den.
Samtidig förutsätter DN att namngiven matchfunktionär, som inte verkar lämplig att agera som
matchvärd, plockas bort från den arbetsuppgiften.
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
Johan Olvegård
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