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Disciplinnämnden (DN)
Till
Sandvikens AIK

Händelseförlopp:
Efter elitseriematchen 2019-11-20 mellan Sandvikens AIK – AIK anmäler HD Mikael Hillerius att
det befann sig ett stort antal människor i korridoren utanför omklädningsrummen.
HD:s beskrivning av händelsen:
Efter matchen när vi domare ska lämna planen för att gå in i omklädningsrummet är det väldigt
mycket folk i korridoren. För oss domare uppstod en mycket stor osäkerhet, stimmigt och förvirrat.
Det var för mycket folk för att vara säkert för oss domare. Jag sa till Saiks säkerhetsansvarig att
nästa gång ska det vara tomt tills vi domare är i omklädningsrummet.
Inkommet yttrande Sandvikens AIK:
I spelargången efter slutsignalen uppehöll sig personer som har behörighet att vara på nämnda
plats. Antalet personer som uppehöll sig i spelargången uppgick till ca 15–20 personer, förutom
spelare och ledare som var på väg från isen, vilket var för mycket. Personer som befann sig i
spelargången var Saiks egen säkerhetspersonal 3 st, 2 ordningsvakter, ledare från läktaren från
båda lagen (som ledare på läktaren får man ackreditering av Saiks säkerhetsansvarig på plats vid
match) samt 8 st bollpojkar och 2 st ledare för bollpojkarna.
Situationen uppkom av flera anledningar anser personal på plats. Dom vanliga rutinerna som
gäller from denna säsong gällande spelargången är följande. Efter slutsignalen och ca 10 min
framåt skall spelargången endast vara tillgänglig för spelare och ledare från båda lagen samt
domare. Efter att domare och spelare och ledare lämnat ytan får bollpojkar med ledare gå in till sitt
utrymme och byta om. I detta fall dröjde domarna kvar ute vid isytan längre än vanligt.
Att bollpojkarna och deras ledarna blev stående i spelargången berodde troligen en
kommunikationsmiss mellan SAIK:s säkerhetspersonal och bollpojkarnas ledare.
Händelsen är under utredning inom SAIK:s säkerhetsorganisation och åtgärder kommer att
vidtagas till söndagens hemma match mot Vetlanda.
DN:s beslut nr 19030:
Med förra säsongens incident, se DN:s beslut nr 18120, i färskt minne, ser DN med viss förvåning
på den nu aktuella händelsen där många personer, för många enligt HD, vistas i området runt
omklädningsrummen. Dock menar DN att denna förseelse är av den mildare arten och beslutar
enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ge Sandvikens AIK en
tillrättavisning med uppmaningen att minska antalet ackrediterade personer med rätt att vistas i
och omkring omklädningsrummen i samband med match. Syftet med detta är att säkra vägen till
omklädningsrummen samt att föreningens säkerhetspersonal ser till att hålla området fritt från
obehöriga tills domare, spelare och ledare kommit in i resp. omklädningsrum.
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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