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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-01-10  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Frillesås BK 
Broberg/Söderhamn IF 
 
 
Bakgrund: 
Efter elitseriematchen mellan Frillesås BK – Broberg/Söderhamn IF 22-01-01 
anmälde HD Christoffer Aidesjö att pyroteknik, tror förbud, användes före och under 
match. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I samband med matchens start tändes flertalet rökfacklor på bortaklackens läktare 
vilket försenade matchstarten på grund av röken.  
 
I samband med mål för bortalaget i matchminut 40 tändes ytterligare rökfackla som 
inte påverkade matchen. 
 
Yttrande från Daniel Lönnqvist, säkerhetsansvarig Frillesås BK: 
Inför matchen hade jag mailkontakt med Brobergs supportrar (via Anton Hall 
Eriksson) då de mejlat och frågat om fribiljetter. Dagen innan match svarar han att de 
ställer in besöket mht det ökade smittoläget. På matchdagen har jag både mejl och 
telefonkontakt med Brobergs säkerhetsansvarige (Lennart Jansson) där han berättar 
att han misstänker att de planeras en resa ändå. Jag delger denna info till polisen i 
Vbg (som inte har några supporterpoliser i tjänst, men de lovar att skicka dit en 
dagpatrull som extra stöd).  
 
Det dyker upp ett 20-tal supportrar (med unge herr Hall Eriksson i spetsen) varav ett 
par av dem tydligen kringgick visitationen genom att gå in en annan väg och smita till 
läktaren via vaktmästeriet (förbjudet område). Troligen dessa som hade pyrotekniken 
med sig.  
 
Strax innan matchstart så tänds det ett antal rökfacklor och ett par blixtskott av 
Brobergs supportrar. Vi anser att dessa inte utgör någon fara för varken personer 
eller egendom och gör (på polisens inrådan) inga försök att avbryta, utan väntar ut 
röken så att matchen kan börja.  
 
I samband med ett av Brobergs mål i slutet på första halvlek tänds ytterligare en 
rökfackla (se bifogad film). Denna plockas ner av säkerhetspersonal och slängs bort.  
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Vi kunde peka ut vem som tänt ett par av facklorna, påtalade detta för polisen på 
plats, men de valde att inte göra något ingripande på plats.  
 
Tyvärr finns ingen bild/film på just när det tänds, så bevisläget var väl inte så starkt.  
 
I övrigt så var det inga konstigheter eller problem, utan supportrarna höll sig där de 
skulle och var inte bråkiga.  
 
Sjöaremossen är ju en utomhusbana, på gott och ont. Vi kommer att förstärka 
staketavspärrningarna än mer så att det blir omöjligt att ta sig runt den vägen där jag 
misstänker att pyrotekniken smugglades in. Samtidigt måste vaktmästarna kunna 
sköta sitt jobb, så det får bli någon slags kompromiss. Till nästa gång bemannar vi 
den vägen, vilket gör att det inte kan ske den vägen igen iaf.  
 
Yttrande från Lennart Jansson, säkerhetsansvarig, Broberg/Söderhamn IF: 
Innan matchen hade vi informationsutbyte i form av möken. Där påpekade jag att det 
eventuellt fanns intresse från vår supportergrupp att bevista matchen och att dessa 
individer har en "förkärlek" att nyttja pyroteknik, vilket även användes vid ett tidigare 
besök. Säkerhetsansvarig i Frillesås tog telefonkontakt med en person i vår 
supportergrupp för att klargöra vad som gällde. Svaret han fick var att de inte skulle 
närvara, vilket de trots detta gjorde, med känt resultat.  
 
Vi inom Broberg/Söderhamn tar starkt avstånd från all användning av pyroteknik och 
vi kan bara uttrycka vårt beklagande till uppträdandet på Arenan. Är det så att dessa 
individer är identifierade så är vi tacksamma för information i ärendet. 
  
DN:s beslut nr 21082: 
Regler för föreningarna ansvar inför, under och efter match finns angivna i bl a TB 5 
§ Ordning och säkerhet: Det är arrangerande förenings skyldighet att följa de 
överenskommelser som träffats avseende arrangemanget och att vidta alla åtgärder 
för att skydda domare, övriga funktionärer och gästande lag från övergrepp samt i 
övrigt se till att god ordning råder för att fullgöra uppdraget.// 
 
Särskilt ska beaktas: att all pyroteknik och bengaler är förbjudet i samband med 
match, såvida inte tillstånd har beviljats av berörd myndighet och TK, att pyroteknik 
och bengaler eller liknande på läktarplats eller annan plats där åskådare befinner sig 
är förbjudet.  
 
Det är arrangören som ansvarar för att det inte förekommer pyroteknik.  
 
Gästande förening har ansvar för sina supportrar. 
 
DN finner att Frillesås BK brustit i sitt arrangörsavsvar i och med att supportrar funnit 
vägar att föra in pyroteknik på arenan. För detta ska föreningen betala straffavgift och 
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DN beslutar därför, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets 
tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga Frillesås BK en straffavgift på fem tusen 
kronor (5 000 kr). 

Enl RF:s stadgar ska återfall oftast ses som en försvårande omständighet. Detta 
gäller i hög grad Broberg/Söderhamn IF vars supportrar för 2:a gången (se DN:s 
beslut nr 21078) denna säsong utmärker sig genom att på ett till synes planerat sätt, 
smuggla in pyroteknik på arenan. Straffavgiften för denna förseelse skulle, om DN 
valt att följa gängse rutiner, för Broberg/Söderhamns del, hamna på dubbla 
straffavgiften, dvs 10 000 kr. DN väljer dock, med hänsyn till situationen i bandyn 
med uteblivna publikintäkter och dylikt, att utdöma en lägre straffavgift.  

DN beslutar därför, enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att ålägga Broberg/Söderhamn IF en straffavgift på Fem tusen 
kronor (5 000 kr) för brister i supporteransvaret. 

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 
 


