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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-04-25  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Villa/Lidköping BK 
 
 
Bakgrund: 
Efter SM-finalen för herrar anmälde Supervisor Pär Billsmon Villa-supportrar för 
användandet av bengaler för matchstart.  
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Strax före avslag i herrarnas SM-final mellan Villa/Lidköping - Edsbyn (2022-03-19 
16:45 ) så tänds ett antal bengaler från hemmalaget Villa/Lidköpings sektion på 
kortsidan. Röken steg rakt upp och påverkade inte matchens start. Under matchen 
var allt lugnt. 
 
En bild bifogades anmälan. 
 
Yttrande från Stefan Gustafsson, säkerhetsansv Villa/Lidköping BK: 
Önskar först klargöra ansvarsförhållandena såsom de förklarades för oss vid de 
säkerhetsmöten som hölls inför bandyfinalerna, senast torsdag 17 mars. Allt 
säkerhetsansvar låg på företaget Majosec AB på uppdrag av arrangören. Det innebar 
allt från visitation till publik-värdar vid såväl publik som ispist mm. Vi blev t.o.m. 
tillsagda under lördagen att hålla oss undan. Vi fick också vid säkerhetsmötena 
information från Polisen att det fanns en ny inriktning vilket innebar att individer skulle 
lagföras, inte att föreningar skulle bestraffas. Som stöd för detta skulle bl.a. 
kameraövervakning av publiken nyttjas. 
 
Vi hade som begärts publikvärdar med till herrmatchen. Vi hade faktiskt PV på plats 
under samtliga fyra finaler dock flest antal under lördagen förstås. Uppgiften för våra 
PV var att finnas till hands för publiken vid frågor och verka trygghetsskapande. Inga 
säkerhetsuppgifter! PV åkte med i supporterbussarna, gick bredvid marschen från 
centrum till arenan och fanns sedan på läktarna bland publiken. 
 
Under marschen fick jag tips om att det verkade finnas mycket pyroteknik bland 
supportrarna. Denna information vidarebefordrades till Marcus Jonsson på Majosec 
så att visitationen för tillträde till arenan kunde förberedas. 
 
Strax före att bengalerna tändes användes en sk overhead sannolikt för att 
supportrar skulle kunna byta plats och maskera sig osett. 
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Fick ett tips efter matchen att det fanns tillresta supportrar till IFK Göteborg som 
anslutit och att det skulle varit dessa som utfört bengalbränningen. 
 
Yttrande från Mikael Hillström, SBF: 
I TB kap 5 § 5 samt bilaga 5 avseende finalen kan gästande klubbar på finalen 
endast tillföras kostnader för skadegörelse som deras supporters gör. Beträffande 
bengaler är det arrangörsansvar. Vid annat tydligt felaktigt beteende av supporters till 
klubb,  kan DN döma böter,  tex slängs in grejer isen och dylikt.  
  
Det är Uppsala kommun som har haft ansvaret och tillståndet för detta evenemang. 
Majosec bevakning AB har haft ansvar för kontrollen under Polisens styrning. 
Klubbarna kan inte lastas för detta. Visitation har funnits och en stor Polisiär insats på 
plats. 
 
I denna situation när bengaler tänds så valde Polisen inte att ingripa där och då. Allt 
finns dokumenterat men då allt avlöpte lugnt valde man att vid detta tillfälle inte att gå 
vidare. 
 
Klubbarna kan inte dömas för detta. Man har haft publikvärd på plats helt enligt 
bedömningen och den begäran som Polisen och Uppsala kommun ställt inför 
matchen. Risken har varit med sedan första mötet och hanterats av Polisen. 
SBF kan i detta fall bara följa de orders som Polisinsatschefen säger. 
 
DN:s beslut nr 21136: 
DN har tagit del av yttrande och anser det klarlagt att det finns ett avtal mellan 
arrangören (Uppsala Kommun) och SBF som innebär att dessa bägge parter påtagit 
sig ansvaret för såväl arrangemang som för supportrar. 

Villa/Lidköpings supporteransvar är visserligen tydligt formulerat i TB 5 kap. 5 § där 
det bl a anges att användande av pyroteknik är förbjudet och att gästande lag är 
ansvarig för sina supportrar men av bilaga 5 framgår dock att SM-finalen till vissa 
delar är undantaget från det som sägs i TB 5 kap. 5 §:  
 
Föreningens ansvar anges i bilagan 5, 4 § Säkerhetsansvar: 

• Föreningarna i är skyldiga att svara för att det finns det antal publikvärdar med 
publikvästar inne på arenan som SBF:s säkerhetsansvarige har bestämt.  

• Föreningarnas säkerhetsansvarige ska bistå SBF:s säkerhetsansvarige vid 
behov och är ansvarig för kommunikationen med lagets supportrar.  

• Föreningens lagkapten ska i samband med matchstart tala till lagets 
supportrar.  

• Föreningarna är skyldig att delta i säkerhetsmöten före finalen och under 
finaldagen enligt särskild kallelse från SBF.  

• Föreningarna svarar för kostnaderna för publikvärdar och säkerhetsansvariga.  
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• Föreningarna är ersättningsskyldiga för skadegörelse på respektive 
supporterläktaren. 

I samma bilaga 5 § Ordning & Säkerhet står: 
 
Beträffande ordning och säkerhet gäller 5 kap. 5 § i TB.  

SBF är ansvarig arrangör och enligt TB gäller följande:  

• Ingen obehörig får beträda planen och störa ordningen 

• Inga bengaler får tändas på läktarna  

• Inga föremål får kastas in på isen 

• Inga diskriminerande handlingar får förekomma 

Sammantaget anser DN att nuvarande regelverk vad gäller SM-finalen är otydligt 
med ett delat supporteransvar mellan Svenska Bandyförbundet, arrangören (Uppsala 
kommun) och deltagande föreningar. Med tanke på att DN enbart har befogenhet 
bestraffa ena parten (klubben) och att Villa/Lidköping BK enl DN tagit det ansvar som 
SBF och arrangören lagt på klubben, finns det i detta fall inget stöd för en 
bestraffning. 

Då heller ingen skadegörelse rapporterats, beslutar DN enl TB 5 kap. 5 § och bilaga 
5 att avslå protesten.  

Överklagan 
Då SBF är part i målet har klagande att senast inom två (2) veckor från den dag 
beslut meddelas, inkomma med klagoskrift till Riksidrottsnämnden, 
riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
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 
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