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Disciplinnämnden (DN)

Till
Sandvikens AIK & Jörgen Jilka

Bakgrund:
Efter juniorelit-matchen 2020-02-27 mellan Sandvikens AIK – IFK Vänersborg anmäler HD Gustaf
Bortas några av Sandvikens funktionärer för olämpligt uppträdande efter avslutad match.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I denna match befann sig matchsekretariatet ovanför läktaren bredvid speakern. I sekretariatet vid
isen för att hålla koll på tiden för utvisade spelare befann sig SAIK:s representant Jörgen Jilka.
Efter avslutad match när lagen tackar varandra, går Jörgen Jilka ut till lagen på isen och ställer sig
bakom oss domare. Någon spelare i Vänersborg talar om att han är besviken över ett domslut,
varpå Jörgen svarar ”men åk hem och grina, då”. En kortare ordväxling sker därefter innan vi kan
få bort Jörgen.
När lagen senare tackat varandra kommer ismaskinföraren på Jernvallen ut och är förbannad över
att målvakten sparkat på ena målburen. Föraren förolämpar målvakten och ett antal spelare i
Vänersborg. Han vrålar bl a ”åk hem, era jävla sopor”.
Yttrande från Ola Grönberg, Sandvikens AIK:
Min upplevelse av situationen är att efter slutsignal riktar målvakten ca 5 sparkar på målburens
stolpe, efter det sparkar han på bollkorgen ett antal gånger för att sedan sparka på målburens nät.
Samtidigt riktar en spelare en kraftig sving mot hörnflaggan som flyger en bra bit från sin ordinarie
plats. Några spelare hugger med klubban och sparkar med skridskor kraftigt mot isen och det
lossnar is flagor.
Allt detta ser vaktmästaren som reagerar genom att höja rösten. Vad vaktmästaren ropade hörde
inte jag ordagrant men han riktade sin röst mot Vänersborgspelarna och ledare. Enligt uppgift
hade vaktmästaren ropat dom orden som står i skrivelsen (åk hem era jävla sopor). Saik bandy
har pratat med vaktmästaren och vi har förklarat att vi som förening inte står bakom
vaktmästarens beteende, med den anledning att det är ungdomar som vi har att göra med.
När det gäller våra funktionärer tar vi fullt ansvar för deras beteende under pågående
arrangemang, vid detta tillfälle var det match. Föreningen har pratat med funktionären som bad
om ursäkt och är djupt ångerfull.
Säkerhetsläget inför matchen var under kontroll enligt Jan Fernstedt och Ola Grönberg som ingår i
Saik bandys säkerhetsorganisation.
Inga möten var planerade inför denna match.
Polis var inte på plats under matchen.

Yttrande från Jesper Larsson, IFK Vänersborg:
Ang Matchsekr:
Vi upplever det som väldigt onödigt att han går in på isen och börjar provocera IFK spelare som
givetvis är uppgivna efter ett uttåg ur slutspelet. Bättre att visa att man är en bra vinnare i det läget
enligt oss.
Ang Vaktmästare:
Vaktmästarens agerande är helt oacceptabelt. Att komma in och börja skrika åt IFK spelare och
framförallt till IFK:s målvakt, där han skriker om han är helt dum i huvudet och kallar honom
ungjävel samt åk hem era jävla sopor. Om vaktmästaren är besviken över något så är det bättre
att ta det med ansvarig ledare eller med föreningen i efterhand.
Vid senare tillfälle går ansvariga ledare för IFK (Tobias Johansson, Emil Granström) fram och ber
om ursäkt och får då som svar tillbaka, har målvakten glömt att ta sina piller och vill i stort sett inte
prata med ledarna överhuvudtaget.
DN:s beslut nr 19138:
DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att stänga av
Jörgen Jilka från all bandyverksamhet i samband med matcharrangemang fr o m beslutsdatum
tom 2020-03-31.
Nämnden noterar att föreningen redan talat med den inblandade vaktmästeraren om det olämpliga
i hans beteende men uppmanar trots det att ta en träff med vaktmästarna på Jernvallen &
Göranssons Arena för att klargöra att eventuella klagomål de kan ha på motståndarna ska
framföras till ansvarig från arrangerande förening som i sin tur framför klagomålen till
motståndarlaget.
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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