
 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
 
 

Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2022-12-15  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Edsbyns IF 
 
 
Bakgrund: 
Efter elitseriematchen mellan Edsbyns IF – Västerås SK 22-12-10 anmäler HD 
Daniel Labe en incident som inträffade i samband med pausen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I halvtidspausen så blir domarteamet konfronterade av Edsbyns lagledning då de är 
missnöjda med ett domslut. Uppträdandet från Edsbyns lagledning var inte så grovt 
att det behövde bestraffas men domarteamet bedömer att Edsbyns funktioner i 
spelargången behöver agera proaktivt på detta i fortsättningen. För att eliminera 
konflikter så se till att domarteamet kan komma in i omklädningsrummet utan behöva 
möta ledare eller övriga som eventuellt är i affekt. Det är ju onödigt för både ledare 
och domarteam att denna risken för konfrontation finns idag. Kanske är det lämpligt 
att välja ett annat omklädningsrum än det som ligger vägg i vägg med Edsbyn? 
 
Supervisor Pär Billsmons beskrivning av händelsen: 
Jag som var supervisor var inte i spelarkorridoren när detta hände. Fick dock höra av 
vakterna på plats att det hade varit stökigt i paus. Så vad som har sagts eller hänt 
kan jag inte kommentera. 
 
Yttrande från Franco Bergman, Edsbyns IF: 
I samband med halvtidspausen uppstår en verbal dispyt om ett domslut i halvlekens 
slutskede mellan lagledning och AD. Då kommer HD och lugnar ner det hela. 
 
Vid tillfället finns två publikvärdar på plats varav den ena håller upp dörren ut från 
isen. Samt att två ordningsvakter finns närvarande. 
 
DN:s beslut nr 22038: 
DN bedömer incidenten som en mildare form av konfrontation mellan Edsbyns ledare 
och AD, vilket också HD anger i sin anmälan. Nämnden håller dock med HD om att 
föreningen i framtiden måste lösa det problem som uppenbarligen finns i lokalerna 
där domarnas omklädningsrum ligger i direkt anslutning till spelarnas. Domarna 
måste garanteras ”fri lejd” till och från isytan, före match, vid pausvilan samt efter 
match, dvs slippa konfronteras med spelare och/eller ledare. Spelare och ledare 
måste också respektera bestämmelsen i TB kap 5 §7 att uppsökande av 
domarrummet får ske tidigast 20 min efter slutsignal. 
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DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), 
att ge Edsbyns IF en skarp tillrättavisning för brister säkerhetsarrangemangen.   

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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