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2020-02-28

Disciplinnämnden (DN)

Till
IF Boltic

Bakgrund:
Efter den allsvenska matchen 2020-02-22 mellan IF Boltic – Gripen/Trollhättan BK anmäler SV
Thomas Kåretun ordningsförseelse i form av bengalanvändning före matchstart.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Strax innan matchstart hålls en tyst minut för en Boltic Blues medlem. Direkt efter att den var slut
och matchen ska blåsas igång tänds 7 st bengaler/nödbloss i Boltic Blues klacken. Rökutveckling
sker men då det var kraftig vind blåser den bort och påverkar inte matchstart. De utbrunna
bengalerna kastas framför staketet ut mot plan( dock inte in på plan), ingen ser till att avlägsna
dessa, än mindre se om dem slocknat ordentligt. I övrigt sker ingenting från klacken under
matchen. Jag som supervisor står på andra sidan nästan rakt emot klacken vilket gör det lätt att se
hur många bengaler det var samt att man kastade dem över staketet. Händelsen finns
dokumenterad på film, se bandy play.
Yttrande från IF Boltic:
Inget yttrande har inkommit.
DN:s beslut nr 19134:
Enl TB är användandet av pyroteknik före, under och/eller efter match förbjudet. Det ligger ett stort
ansvar på arrangerande förening att säkerställa att ett sådant användande inte sker. Detta tillfälle
är tyvärr inte första gången denna säsong som Boltic-supportrar ”utmärker” sig genom att antända
bengaler, se DN:s ärende nr 19012. Även under förra säsongen användes bengaler vid en Bolticmatch, se DN:s ärende nr 18018, och enl RF:s stadgar kap. 14 är upprepade förseelser en
försvårande omständighet. DN beslutar således enligt RF:s stadgar kap. 14 och 5 kap. 5 § i
Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga IF Boltic ett bötesbelopp om
tjugotusen kronor (20 000 kr)
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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