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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-01-03  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
IFK Motala 
Vetlanda BK 
 
 
Bakgrund: 
Efter elitseriematchen mellan IFK Motala – Vetlanda BK 21-12-26 lämnade HD 
Daniel Labe in en anmälan om ordningsförseelse. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Innan matchens igångsättande så fyrar Vetlandas klack av minst 3 st bengaler i 
klacken.  
 
Innan matchens igångsättande så fyrar Motalas klack av 1 st bengal i klacken.  
 
I matchminut 74 (73:30) i samband med ett Motalamål så kastas det in en full 33cl-
ölburk från Vetlandas klack i på isen. Ingen träffas av burken 
 
Yttrande från Fredrik Croona, säkerhetsansvarig, Vetlanda BK & Henrik Stålhammar 
Kullen fans: 
Händelse nr 1: 1 st rökbengal tändes och en vanlig bengal när Vetlanda BK åker in 
till match. Dock så står de som tänder bengalerna nere vid reklamplanket och skötte 
detta bra, inget som störde själva matchen och inget som sköt upp matchen heller. 
Vet ju dock att detta är förbjudet i dagsläget men eftersom ingen visitation gjordes av 
arrangörsklubben så är detta omöjligt att ha koll på. Vår supporterförening vet ju 
också att detta inte är tillåtet men har kollat med dom att dom ville göra en liten bättre 
entré för våra killar och som sagt skötte det bra. 

Händelse nr 2 då en ölburk kastades in på isen kan jag tyvärr inte yttra mig om mer 
än jag beklagar det. Sista 30 min satt jag i bussen då jag inte var pigg och mådde 
väldigt dåligt, men som ni säger syns det i tv att en supporter från vårt håll gjorde 
detta. Synd bara att man inte vet vem som gjorde detta så hade vi självklart stängt av 
denna kille/tjej från att gå på våra hemmatcher. 

Fick dock höra efter matchen att vissa matchvärdar/funktionärer från hemmalaget 
sida hade gått förbi våran klack och gjort vissa grejer som man inte ska göra framför 
en klack och vad jag fattar så var det väldigt uppretat efter detta från våran 
supporterskara. Nu är ju inte denna saken med på anmälan , men kunde blivit värre 



 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061, Org. nr. 818500-2733 

www.svenskbandy.se  

än detta är och Motala bör ta med sig detta till framtida evenemang. 

Yttrande från Sören Nilsson, säkerhetsansvarig IFK Motala: 
1. En bengal tänds av någon i VBK-klacken. Bengalen hölls över staketet mot 
planen. Bengalen togs omhand av undertecknad. Den delades i flera stycken när jag 
försökte släcka den. 
2. En bengal tänds av någon i Motala-klacken och hölls över staketet mot planen. 
3. Vi kan bekräfta det inträffande. Ingen i organisationen såg när eller vem som 
kastade. 
 
MÖK skickad till Vetlanda BK. 
På uppdrag av Polisen anlitade klubben 2 ordningsvakter. 
Extra publikvärdar, 20 st. 
Separat entrén, läktare och kiosk för VBK-klacken. 
 
DN:s beslut nr 20080: 
I TB kap 5 §5 anges bl a att ” Det är arrangören som ansvarar för att det inte 
förekommer pyroteknik” och att ”Gästande förening har ansvar för sina supportrar.” 
DN anser att bägge lagen brutit mot det som anges i TB och beslutar, enligt 5 kap. 5 
§ i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), ålägga IFK Motala en 
straffavgift på fem tusen kronor (5 000 kr).  
 
DN beslutar samtidigt, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets 
tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga Vetlanda BK en straffavgift på fem tusen 
kronor (5 000 kr) 

Avgiften 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 enl TB Kap 8 § 9.2 till SBF:s Tävlingskommitté.  
 
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, TK, RDK 
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