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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-03-13  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
IK Sirius 
 
 
Bakgrund: 
Efter slutspelsmatchen mellan IK Sirius – Edsbyns IF anmälde HD Jakob Liljegren 
användandet av pyroteknik. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter slutsignalen i matchen mellan IK Sirius och Edsbyn tändes två stycken bengaler 
på huvudläktaren. Bengalerna togs snabbt om hand av ordningsvakter och inga 
ytterligare ordningsstörningar noterades. 
 
Yttrande från säkerhets ansvarig Michael Jennlinger, IK Sirius: 
Vid match slut tändes det bengaler mitt i publiken på hemmastå, som senare de 
själva och med hjälp av funktionär, släckte i en hink med sand.  
 
De som antände bengalerna var i tonåren. De avisades från platsen. 
 
Vi hade förmöte med ordningsvakter för att säkerställa att inte ska hända något 
innan, under och efter match. 6 st poliser var på plats för att stötta upp oss eftersom 
det inträffade tidigare. De var på plats vid öppning för att kontrollera att säkerheten 
sköttes men avgick vid matchstart. Vi hade koll på publiken under hela matchen. 
 
Förmöte med ordningsvakter och publikvärdar för att säkerställa säkerheten vid 
entrèerna. Michael Mats Anders deltog vid mötet. Uppgiften var att ha hjälp av 
ordningsvakter och kontrollera publik då de vet vad de ska kolla efter. 
 
DN:s beslut nr 21132: 
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”.  

Trots förberedelser har föreningen inte lyckats leva upp till de krav som ställs i TB 
och DN beslutar således enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att ålägga IK Sirius en straffavgift på fem tusen kronor  
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(5 000 kr). Föreningen uppmanas också att se över sin säkerhetsorganisation för att 
undvika framtida användande av pyroteknik på arenan. 

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 
 


