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Till
Hammarby IF

Bakgrund:
Efter 1/8-finalen i elitserien 2020-02-18 mellan Hammarby IF – AIK anmäler Supervisor Bo
Bjordahl arrangörsföreningen för brister i säkerheten då ett större antal bengaler antänds före
match.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Vid domarnas genomgång innan match med Stefan Magnusson (säkerhetsansvarig Hammarby
IF) meddelar han att det troligen kommer att tändas bengaler. Så sker också precis innan matchen
skall starta. Det jag ser är att ungefär 19 stycken gröna bengaler tänds samtidigt från den södra
läktaren mot Ringvägen, och det är efter hela långsidan där. Samtidigt trodde jag det var Nyårsafton!! då sådana raketer sköts upp bakom läktarsektionerna på södra långsidan. Hur många hann
jag inte räkna, men det var ungefär ett tjugotal.
Efter att detta slutat visar det sig att rester från raketerna hamnat på isytan och domarna beordrar
då spelarna av planen för omspolning av hela isytan. När matchen väl startas är den 25 minuter
försenad.
Sedan har vi också ett tidsöverdrag när andra halvlek skall börja. När spelare och domare kommer
ut till bänkarna har ismaskinerna fortfarande inte kört färdigt isytan, så förseningen blir ungefär 5
minuter mot när vi skulle startat normalt. Jag vet inte om denna försening beror på den
bollkastning som äger rum i halvlek, eller annan anledning.
Yttrande från Christer Persson SBF:s säkerhetsansvarig:
Det var ett möte mellan lagen, polisen RF och bandyförbundet under måndagen, var även
utsättningsmöte 17:30 med polisen, Hammarbys säkerhetsansvarig och då var det känt att det
skulle brännas bengaler innan match. Att det skulle brännas bengaler pratades det om redan på
mötet på måndagen. Kan inte svara på om Hammarby har gjort en vandring runt arenan för att se
om de hade kommit in tidigare under dagen eller om de kastades över muren som finns vid denna
läktare.
Vid matchstart så tänder Hammarby supportrar ett arrangerat tändning av bengaler och ett
fyrverkeri startar strax efter bengalerna har tänts. Jag står vid stora entrén ca en kvart före
matchstart och ser du hur stora mänger supportrar med delvis täkt ansikte rör sig mot läktaren där
detta sker.
Hammarby hade visitering vid entréerna och polis var på plats
Yttrande från Hammarby IF:
Inget yttrande har inkommit.

DN:s beslut nr 19124:
Arrangören har ett ansvar för att pyroteknik inte förekommer i samband med match och föreningen
har dessutom ansvar för sina egna supportrar. Säkerhetsarbetet vid detta arrangemang kan inte
bedömas vara tillräckligt då ett flertal bengaler och raketer antändes före match vilket innebar
omspolning av banan med en fördröjning av matchstart som följd. En försvårande omständighet är
också att föreningen, enl SBF:s säkerhetsansvarig, redan innan matchstart hade kännedom om att
supportrar skulle använda pyroteknik. DN:s bedömning är att Hammarby IF:s säkerhetsarbete var
bristfällig och måste förbättras.
Med anledning av att Hammarby tidigare under denna säsong haft 5 liknande ärenden, beslutar
DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga
Hammarby med böter om tjugofemtusen (25 000) kronor.
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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