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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-11-10  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Gripen/Trollhättan BK 
 
 
Bakgrund: 
Efter elitseriematchen mellan Gripen/Trollhättan BK – Hammarby IF 22-11-04 
anmäler HD Anders Berg en incident som inträffade i samband med matchens slut. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I samband med matchens slut noterade domarteamet att det kastades in en flaska 
på planen. Flaskan kastades från läktaren snett bakom Hammarby IF:s avbytarbås, 
vi kunde inte se om den träffade eller var nära att träffa någon spelare eller ledare. 
 
Supervisor Thomas Hofling beskrivning av händelsen: 
I samband med slutsignalen sökte jag mig ner mot spelarutgången för att vara 
domarna behjälplig vid avträde från isen, så kan jag tyvärr inte ha någon egen 
uppfattning av denna incident. Hade blicken mot domarna och ej mot bänkarna. 
 
Yttrande från Gripen/Trollhättan BK: 
Vi, Gripen Trollhättan BK, vill med hänvisning till incidentrapport daterad 4 november 
2022 som tillställts oss yttra oss enligt följande. Föreningen bekräftar att en petflaska 
har kastats från läktarhåll in på isen. Den träffade ingen och det fanns inte heller 
någon risk att petflaskan skulle kunna träffat någon spelare/domare/funktionär. 
Slutsignalen hade gått och alla på/runt isen var på väg att lämna. Likväl ser 
föreningen allvarligt på händelsen. Kontakt har tagits med den personen som 
föreningen bedömer ha kastat flaskan. För det fall händelsen skulle komma att 
upprepas kommer personen att nekas tillträde till arenan under viss tid. Vidare har 
kontakter tagits med företrädare för supporterklubben, som i sin tur avser att stävja 
sådant beteende framledes. 
 
DN:s beslut nr 22018: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan och yttrande. Av Svenska Bandyförbundets 
tävlingsbestämmelser (TB) framgår att det är arrangerande förening som ansvarar 
för säkerheten före, under och efter matchen. Detta innebär bl a att man ansvarar för 
att inga föremål kastas som medför eller innebär fara för personskada. Av både 
anmälan och föreningens yttrande framgår att Gripen/Trollhättan BK brustit i detta 
avseende. Med de åtgärder som föreningen anger i sitt yttrande anser dock DN att 
man är medveten om bristerna och kommer att vidta åtgärder för att förhindra en 
upprepning. 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 

DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), 
att tilldela Gripen/Trollhättan BK en tillrättavisning med uppmaningen att göra vad 
som står i dess makt för att undvika liknande incidenter i framtiden. 

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 
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