Svenska Bandyförbundet

2019-12-20

Disciplinnämnden (DN)

Till
Hammarby IF & Västerås SK

Händelseförlopp:
I elitseriematchen 2019-12-11 mellan Hammarby IF – Västerås SK kastar Hammarby-supportrar in
föremål (gurkor) på planen vid två tillfällen. Efter matchen skickar HD in en anmälan om incidenten
till DN.
HD:s beskrivning av händelsen:
I matchens 10:e minut, efter att Hammarby gör 1-0, kastas en gurka in på planen. När sedan
Hammarby gör 2-0 i den 13:e minuten kastas ännu en gurka in på planen. Ingen träffades av
föremålen och matchen påverkades inte då domarna kunde avlägsna gurkorna.
Yttrande fr Bo Bjordahl, Supervisor:
Jag såg att en av gurkorna kastas in från Hammarbys sektion, denna plockades upp av Adam
Jokinen HD, som tog upp den från isen och kastade den utanför sargen.
Yttrande fr Mickael Carlsson, tränare Västerås SK (Ur Bandypuls 2019-12-11):
”Bajenfansens VSK-hån – kastade in föremål på isen: "En gurka till så kliver vi av"
VSK vann mötet mot Hammarby på Zinkensdamm.
Men snackisen efter matchen kom att handla om Bajenfansens gurkhån av västeråsarna.
– Inte långt ifrån att han får en tvåkilosgurka i ansiktet, säger VSK-tränaren Micke Carlsson.
Det var efter drygt fem spelade minuter i den grönvita prestigemötet mellan Hammarby och VSK
på Zinkensdamm som speakern bad publiken sluta kasta in föremål på isen.
Efter VSK:s 5–4-seger berättar tränare Micke Carlsson vad det var som faktiskt inträffade på
onsdagskvällen.
– Ja, publiken kastade ju in gurkor på planen. Så jag sa att om det kommer en gurka till så kliver vi
av, säger han om hånet från Bajenfansen som refererar till Västerås som "Gurkstaden". Det
brukar kunna hända här uppe i Stockholm. Det har vi varit med om förut. Men Oscar Gröhn spelar
på den kanten och det är inte långt ifrån att han får en tvåkilosgurka i ansiktet. Då mår man inte så
bra.
Yttrande Hammarby IF:
Två gurkor kastades in på isen med hänvisning till att Västerås är ”Gurkstaden”. Dessa hade
smugglats in trots fullgod visitering vid entréerna.
Yttrande Anders EK, klubbchef Västerås SK:
Jag har pratat med Michael Carlsson och Johan Ganebro som var de enda på plats som
uppfattade situationen under matchen de skriver: Vi känner båda att frågan är en icke händelse
och ser situationen som utagerad från vår sida. Vi vill gärna tona ner och släppa det.

DN:s beslut nr 19048:
DN menar att, även om gurkor kan ses som mer harmlösa föremål, har Hammarby ännu en gång
missat visitering av åskådare vilket lett till att föremål kunnat kastas in på isen. Detta är nu andra
gången på kort tid som Hammarby-supporter tar med ”saker” in på arenan. Hammarby måste
intensifiera sitt visiteringsarbete ytterligare, det inträffade visar att det ännu inte är tillräckligt
säkerställt.
DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga
Hammarby IF fem tusen kronor (5 000 SEK) i böter, vilket är det första steget i bestraffningsskalan.
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
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