Svenska Bandyförbundet

2019-11-23

Disciplinnämnden (DN)
Till
Åby/Tjureda IF

Händelseförlopp:
Efter elitseriematchen 2019-11-20 mellan Åby/Tjureda IF – IFK Vänersborg anmäler HD
Christoffer Aidesjö en incident med en obehörig innan för avspärrningarna vid omklädningsrummen.
HD:s beskrivning av händelsen:
I samband med att domartrion skulle lämna planen efter matchen för att gå till omklädningsrummet
befann sig en utomstående person innanför avspärrningarna till omklädningsrummen. Personen
var inte hotfull eller liknande mot domartrion men stod i vägen när trion skulle ta sig till sitt
omklädningsrum vilket blev till ett problem. De två säkerhetsvakterna som gick med domarna av
planen fick bort mannen efter ett tag men min uppfattning är att händelsen kunde förhindrats om
en tredje person stod och höll avstängningen utanför ytterdörren.
Inkommet yttrande Åby/Tjureda IF:
De värdar som eskorterade domartrion har bekräftat att det gick till precis som beskrivits.
Vi har gått igenom vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda och kommit fram till följande:
Idag har värdarna gått bredvid/bakom domarna. I fortsättningen kommer en av dem istället gå
framför domarna, gå fram till nämnda ytterdörr, och säkerställa att det inte finns någon
utomstående person i närheten.
DN:s beslut nr 19027:
DN menar att incidenten hade ringa påverkan på domarnas säkerhet, vilket också vidimeras av
HD:s beskrivning av händelsen. Av föreningens yttrande framgår också att man redan har beslutat
om åtgärder som ska förhindra ett upprepande. DN beslutar därför, enligt 5 kap. 5 § i Svenska
Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ge Åby/Tjureda IF en erinran för bristande
bevakning av domarna.
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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