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Disciplinnämnden (DN)

Till
Sandvikens AIK & Broberg/Söderhamn IF

Bakgrund:
Efter kvartsfinal-matchen 2020-02-22 mellan Sandvikens AIK – Broberg/Söderhamn IF anmäler
HD Niklas Skog ordningsstörning i form av inkastade föremål under pågående match.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
Under första halvleken kastades det in oidentifierade föremål ( burkar eller dylikt ) på isen vid två
olika tillfällen. Första tillfället från Brobergs klack och vid andra tillfället från Sandvikens klack.
Ingen spelare eller funktionär träffades av föremålen. Speaker uppmanade på uppdrag av
domarteamet att upphöra med detta beteende och efter detta var det lugnt.
Yttrande från Sandvikens AIK:
Enligt uppgift har föremål blivit inkastat från respektive supportrar vid varsitt tillfälle under första
halvlek i lördagens kvartsfinal mellan Saik bandy och Broberg/Söderhamn. Det är den enda
information som framkommit till Saik bandy.
Yttrande från Lennart Jansson, säkerhetsansvarig Broberg/Söderhamn IF:
Ca 250-300 Brobergs-supportrar hade tagit sig till matchen.
En flaggpinne av plast hamnade på isen från Brobergs sektion, från min position var det omöjligt
att identifiera den skyldige. I övrigt anser jag det var en lugn tillställning och inga tecken på
oroligheter kunde ses. Så vitt jag kunde se hade såväl Polis som ordningsvakter en lugn
eftermiddag.
DN:s beslut nr 19135:
DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ge
arrangerande förening, Sandvikens AIK, en reprimand för brister i säkerhetsarrangemanget.
Gästande förening, Broberg/Söderhamn IF, får också en reprimand enl samma regelverk för
brister i sitt åtagande att ansvara för sina supportrar under bortamatch.
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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