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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-03-28  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Åby/Tjureda IF 
Bollnäs GoIF 
 
 
Bakgrund: 
Efter en match i kvalet till Elitserien mellan Åby/Tjureda IF – Bollnäs GoIF anmälde 
HD Jakob Liljegren en incident med supportrar i domarrummet. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter matchen knackade det på domarrummet i Eriksson arena. När jag öppnade 
dörren stod tre supportrar klädda i Bollnäströjor utanför domarrummet och försökte 
komma in för att få en förklaring över den straff som tilldömdes Åby/Tjureda i slutet 
av matchen. Supportrarna försvann efter att ha blivit bortknuffad från dörren till 
domarrummet.  
 
Det är anmärkningsvärt att supportrar tillåts att obehindrat ta sig till domarrummet. 
Åby/Tjureda hade innan matchen en säkerhetsansvarig på plats men efter matchens 
slut fanns det ej någon publikvärd eller säkerhetspersonal i anslutning till 
domarrummet. 
 
Yttrande från Patrik Sjölund, styrelseledamot Åby/Tjureda IF: 
Vår matchvärd stod utanför domarna till dom gått in till omklädningsrummet. Han gick 
iväg några minuter för att hjälpa en av dom andra matchvärdarna vid huvudentrén då 
andra bortasupportrar syntes utanför. Vakterna hade fullt upp med ett antal 
bortasupportrar och därför brast uppmärksamheten vid domarna.  
 
En av sargvakterna gick precis förbi när de 3 Supportrarna knackade på hos 
domarna och när de öppnade försökte en tränga sig in. Sargvakten försökte hålla 
emot honom tillsammans med domaren och supporten sa då "får man inte ens ställa 
en fråga". Sargvakten ropade sedan på en matchvärd. Domaren lyckades stänga 
dörren och supportrarna var aldrig inne hos dem. 
 
Supporterbussen som kom parkerade på baksidan av arenan och släpptes in direkt 
till bortaklackens läktarplats. I närheten av klacken var en matchvärd. Ytterligare en 
matchvärd tillkom när matchen började. Man hade problem med ett antal personer 
som var stökiga under slutdelen av matchen. 
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Möten med domare innan match och förberedelse för hur man ska ta emot och 
hantera bortasupportrarna under matchen och före och efter matchen. Medverkande 
var alla vakter, matchvärdar och säkerhetsansvarig. 
 
Polistillstånd finns. 
 
Yttrande från Annica Valfridsson, Bollnäs GoIF:  
Jag vet inte riktigt vad jag ska yttra mig om i och med denna rapport. Jag var inte 
med på plats och vi hade inga publikvärdar med. 
Jag har pratat med dom som var med på resan från vårt håll och ingen av dom vet 
vad som hänt i samband med några samtal från domaren. Har även pratat med 
säkerhetsansvarig i Åby och han hade inte heller hört talas om denna incident. Han 
skulle prata med sina som jobbade och återkomma till mig men det gjorde han aldrig. 
Jag har pratat igen med Andreas Sonefors (anställd av marknadsgruppen) som var 
med på resan och dessa tre individer var inte någon av våra supportrar som var med 
på bussresan.  
 
Dessa tre åkte bil, dom är Bollnäs-supportrar men inte medlem i Flames eller bor här 
uppe.  
 
Mer vet vi inte.  
 
DN:s beslut nr 21135: 
DN ser mycket allvarligt på det inträffade och anser att Åby/Tjureda på ett 
uppseendeväckande sätt brustit i sitt ansvar för domarteamets säkerhet efter match 
när supportrar från motståndarlaget kan ta sig ända till domarrummet iklädda 
supportertröjor utan att bli stoppade. Det kan gå riktigt illa när uppretade och ev 
påverkade supportrar vill konfrontera domarna. 
 
TB är mycket tydlig i sin beskrivning av arrangerande förenings ansvar. Kap 5 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. 
 
Kap 6 9 § Domarvärdar: I Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar 
ska finnas särskilt utsedda domarvärdar av arrangören. Domarvärdarna ska - 
assistera domarna före, under och efter match. - se till att hemmalagets tränare 
träffar domarteamet 1 timme och 40 minuter före matchstart. - se till att bortalagets 
tränare träffar domarteamet 1 timme och 30 min före matchstart. - se till domarna har 
en bra arbetsmiljö 
 
DN anser att Åby/Tjureda IF brutit mot TB och förmodligen med detta utsatt 
domarteamet för betydande risker om hot och i värsta fall även våld. DN beslutar 
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därför enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att 
ålägga Åby/Tjureda IF en straffavgift på Tio tusen kronor (10 000 kr) för stora 
säkerhetsbrister i arrangörsansvaret. 

Detta är säsongens 3:e DN-ärende (se 21028 & 21047) där supportrar från Bollnäs 
GoIF utmärkt sig på ett negativt sätt. DN finner det därför högst märkligt att Bollnäs 
GoIF underlåter att ta med egen publikvärd på en så betydelsefull bortamatch och 
anser att denna underlåtenhet strider mot det ansvar föreningen har för sina 
supportrar enl TB. Av anmälan kan DN också utläsa att Bollnäs GoIF vet vilka som 
gjorde intrånget i domarrummet och nämnden uppmanar därför föreningen att på 
lämpligt sätt göra klart för de skyldiga vad som gäller för supportrar före, under och 
efter match. 

DN beslutar därför enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att ålägga Bollnäs GoIF en straffavgift på sammanlagt Tio tusen 
kronor (10 000 kr) där 5 000 kr avser brister i supporteransvaret i detta ärende och 
5 000 kr för upprepade brister i supporteransvaret vilket enl RF:s stadgar är en 
försvårande omständighet. 
 
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 
 


