
 

Svenska Bandyförbundet 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

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

www.svenskbandy.se  

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

Till 
 
IF Boltic 
IFK Kungälv 
 
 
Bakgrund: 
Efter en match i Bandyallsvenskan mellan IFK Kungälv - IF Boltic 22-02-20 anmälde 
HD Andreas Svensson användandet av pyroteknik före och under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Precis när gästande lag och domare skall gå ut på isen så tänds minst en bengal och 
ett knallskott smäller. Det kommer från där Boltic-klacken står.  
 
Mellan matchstart och matchminut 22 brinner minst 2 bengaler och ett knallskott 
smäller och det kommer också från där Boltic-klacken står.  
 
Strax efter matchminut 22 kastas ett knallskott in på planen från Boltic-klacken och 
smäller av cirka 5-10 m från ena assisterande domaren, samt 2 Boltic-spelare. Ingen 
blir skadad.  
 
Jag som huvuddomare blåser av matchen och samlar domarteamet på en lugn plats 
och sedan pratar vi ihop oss med säkerhetsansvarig, ordningsvakter och polis. Under 
tiden så pratar också en Boltic-spelare med deras klack.  
 
Situationen lugnar ned sig och vi bestämmer gemensamt att fortsätta matchen efter 
ett uppehåll på 6min.  
 
Ytterligare en bengal brinner av i andra halvlek. 
 
Yttrande från IF Boltic: 
Ett antal medföljande var yngre och det var de som orsakade incidenterna. De äldre i 
sällskapet försökte få lugn på de yngre utan att lyckas. Detta bekräftas också att 
säkerhetsansvariga i IFK Kungälv.  
 
Incidenterna bestod att man tände bengaler och knallskott. 
 
Föreningsrepresentanter hade kontakt med några av de som skulle åka med bussen 
till Kungälv och betonade att de då skulle sköta sig, speciellt med tanke på att 
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Kungälv arrangerande en sk ”familjedag”. Resan var inte arrangerad av IF Boltic utan 
anordnades av supporterklubben. 
 
Yttrande från Christer Steinsson, säkerhetsansv IFK Kungälv: 
IFK står helt och hållet bakom domarens rapport till 100% av händelseförloppet. IFK 
kommer att polisanmäla 1 person. 

Vi har pratat med Boltics säkerhetsansvarig för att veta om det kommer bussar och 
ungefär vilka som skall komma ner till Kungälv, vi har underrättat polisen om denna 
match, vi planerade hur vakterna skulle formera sig på och utanför arena.  

IFK beställde extra kravallstaket för att kunna skärma av arenan på ett tryggt sätt 
under evenemanget. Polisen förhör sig via telefon under hela Boltic Blues resa från 
Karlstad. Vi tar då beslut att utöka avspärrningarna. När bussen anländer till arenan 
är den tom, alla blev avsläppta på lokal krog, vi skickade polispatrull dit för att ha koll 
på läget.  

Vi kände att det var tryggt för de som var där för att se på bandy.  

DN:s beslut nr 21123: 
DN har tagit del av anmälan och de bägge lagens yttrande. DN anser att det är 
klarlagt bortom allt tvivel att det är IF Boltics supportrar som är skyldiga till 
användandet av pyroteknik före och under matchen och att det ytterst nära att en 
domare och några spelare hade skadats av knallskott som kastades ut på isen under 
pågående spel. 

DN ser mycket allvarligt på att användandet av pyroteknik i allmänhet och i synnerhet 
när det riskerar skada människor och för att i akt och mening störa spelet. På något 
annat sätt kan man, enl DN, inte tolka det faktum att supportrar kastar ut knallskott på 
isen när matchen pågår. 

Av TB framgår att gästande lag har ansvar för sina supportrar och DN anser att IF 
Boltic inte klarat av att leva upp till detta krav. 

DN beslutar därför enligt 5 kap. § 5 & § 7 i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att ålägga IF Boltic en straffavgift på tio tusen kronor (10 000 kr). 

Avgiften kommer att begäras in av förbundet genom faktura.   

AV TB framgår också att arrangerande förening är skyldig att vidta åtgärder som 
förhindrar införandet av pyroteknik på arenan. DN anser att IFK Kungälv har gjort vad 
som kan krävas av arrangören i detta fall. Föreningen har varit kontakt med IF Boltic 
innan match, man har samrått med Polisen avseende säkerhetsarrangemanget samt 
ordnat så att Polis skickades till den krog där IF Boltics supportrar vistades innan 
match.  
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Föreningen har dessutom för avsikt att polisanmäla händelsen för att kunna ställa 
den/de skyldiga till ansvar. 

DN beslutar därför, enligt 5 kap. 5 § &  7 i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att inte avkräva IFK Kungälv något ansvar för det inträffade. 

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 
 


