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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-03-08  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
IK Sirius 
 
 
Bakgrund: 
Efter slutspelsmatchen mellan IK Sirius – Edsbyns IF 22-02-27 anmäler HD Pavel 
Sililski en pyroteknisk incident under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I samband med Sirius 1-1 mål efter ca 5 min bränner man av några bengaler i Sirius-
klacken på läktaren. 
 
Yttrande från IK Sirius: 
Något yttrande har, trots påminnelse, inte inkommit. 
 
DN:s beslut nr 21128 
Då det, trots påminnelse, inte inkommit något yttrande från IK Sirius, har DN att ta 
beslut med stöd av de uppgifter som finns i anmälan. Av den framgår inget annat än 
att bengaler antänds av Sirius-klacken. Vem som är säkerhetsansvarig, vilka 
säkerhetsåtgärder föreningen vidtagit eller om tillstånd för pyroteknik finns har 
nämnden alltså ingen information om. DN kan inte tolka föreningens tystnad på annat 
sätt än att inga säkerhetsåtgärder vidtagits. Föreningens underlåtenhet att lämna 
begärda uppgifter är en försvårande omständighet vilket påverkar storleken på 
straffavgiften i nämndens beslut. 

Det är enl TB arrangerande förening som ansvarar för säkerheten före, under och 
efter match och det betonas särskilt ”att pyroteknik och bengaler eller liknande på 
läktarplats eller annan plats där åskådare befinner sig är förbjudet”.  

DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), 
att ålägga IK Sirius en straffavgift på tio tusen kronor (10 000 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 
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Jakobsson och Bo Nilsson 
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, TK, RDK 
 


