Svenska Bandyförbundet

2019-12-14

Disciplinnämnden (DN)

Till
AIK & Hammarby IF

Händelseförlopp:
Strax före Elitseriematchen matchen 2019-12-07 mellan AIK – Hammarby IF avfyrades minst 2
gröna rökfacklor av Hammarby IF:s supportrar.
HD:s bedömning av händelsen:
Ingen påverkan på matchstart och inget orosmoment enligt domarteamets bedömning.
Yttrande Thomas Löw, säkerhetsansvarig, AIK:
All publik visiterades av Hammarby på aktuell sektion. Dubbla staket mellan läktarna samt vid
entrén. Sökning av hund 2 timmar innan matchstart så omöjligt att förutse för funktionärer.
Yttrande Stefan Magnusson, säkerhetsansvarig, Hammarby IF:
Några tände en rökfackla innan avslag.
Vi hade 10 publikvärdar som visiterade vår publik. Det var dock enkelt att planka in då det stod
öppna grindar nere vid ishallen. Vår personal har gjort ett utmärkt jobb när det gäller visiteringen.
Detta kan intygas av Christer Persson.
DN:s beslut nr 19046:
AIK: Av tävlingsbestämmelserna framgår att arrangerande förening ansvarar för ordningen i
samband med match. Trots den ringa påverkan på spelet som rökfacklorna innebar, anser DN att
AIK brustit i sitt arrangörsansvar och beslutar, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets
tävlingsbestämmelser, ålägga föreningen att bötesbelopp om fem tusen (5 000) SEK.
Bötesbeloppet kommer att begäras in av förbundet genom faktura.
Hammarby IF: I ovan nämnda tävlingsbestämmelser beskrivs också gästande förenings ansvar
för sina supportrars uppförande före, under och efter match. Av föreningens yttrande framgår att
man gjort ett gediget arbete med bl a visitering för att, om möjligt, undanröja risken för störningar.
Trots detta inträffar denna incident med rökfacklor. DN vill också påpeka att Hammarbys
supportrar har tidigare, vid ett flertal tillfällen under säsongerna 2017/18 och 2018/19, dels kastat
in föremål på planen och dels antänt rökfacklor och annan pyroteknik, vilket föreningen både blivit
tillrättavisad och bötfälld för.
Med stöd av ovanstående och trots att incidenten inte påverkade spelet på planen i någon
nämnvärd omfattning, beslutar DN, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets
tävlingsbestämmelser, att ålägga föreningen ett bötesbelopp om fem tusen (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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