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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-01-04  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Gustavsbergs IF 
 
 
Bakgrund: 
Efter Div 1-matchen mellan Gustavsbergs IF– GT/76 22-12-31 anmäler HD Ida 
Salomonsson ett antal incidenter som inträffade under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
En trevlig tillställning med mycket folk på nyårsafton.  
 
Flertalet raketer/fyrverkerier avfyrades på berget utanför arenans gränser där en del 
av skräpet hamnade på planen. Två knallskott/smällare avfyrades dock inne på 
arenan vid sargkanten på samma sida som sekretariatet. Vid samma sektion 
kastades även 3 ölburkar in på planen i samband med ett mål. Från samma sektion 
flödade glåpord som fitta och hora vid flertalet tillfällen, dessa uppfattar jag var riktat 
mot både domare och bortalagets spelare. Även öl från burkar hälldes/kastades mot 
planen riktat mot domare och spelare som befann sig i närheten.  
 
Vår uppfattning är att det fanns två matchvärdar vid den sektionen av läktaren men 
att ingen åtgärd togs vid någon av dessa händelser.  
 
Alla nämna händelser sker på samma sektion. I övrigt inget att anmärka på. 
 
HD:s kompletterande yttrande: 
Det var på den sidan av planen som sekretariatet finns på. Supportrarna stod längst 
med den planhalvan mot berget utan bebyggelser (domarrummet/vaktmästeriet) 
bakom. Se bifogad bild markerat med blått var supportrarna stod. 
 
Det var supportrar till hemmalaget Gustavsberg. Efter anmälan har skickats in kan 
jag komplettera med information att när ölburkarna kastades in så kastades även en 
bengal in på isen. 
 
Yttrande från Gustavsbergs IF: 
Gustavsbergs Bandy tar bestämt avstånd från det beteende som beskrivs i 
incidentrapporten, vilket i alla delar strider mot vår värdegrund. Föreningen beklagar 
att årets publik- och bandyfest avslutas på detta sätt. Gustavsbergs Bandy håller 
med om domarens beskrivning av händelseförloppet med undantag från 
beskrivningen av matchvärdarnas agerande. I motsats till vad domaren beskriver så 
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sa våra matchvärdar till den ”stökiga gruppen” vid ett flertal tillfällen och anmodade 
dem att inte använda pyroteknik inne på arenan.  
 
Föreningen tar självklart avstånd från det som gruppen skrek under matchen, men 
kan konstatera att det är mycket svårt att påverka vad publiken skriker under en 
match. Upprinnelsen till den aktuella händelsen började när GT76 gjorde 5 - 6-målet 
och alla GT-spelare åkte fram till sin publik för att fira målet medan en ensam GT-
spelare istället valde att åka fram till den ”stökiga sektionen” och på ett mycket 
provocerande sätt fira målet vilket resulterade i inkastade ölburkar. Matchvärdarna 
upplevde i det läget att deras möjlighet att påverka den uppkomna situationen var 
mycket begränsad.  
 
Allmän beskrivning av säkerhetsläget inför match: Gustavsbergs Bandy har anordnat 
nyårsaftonsarrangemang sedan mitten av 90-talet utan några säkerhetsincidenter av 
den art som denna incidentrapport avser. Det ska i detta sammanhang noteras att 
merparten av dessa nyårsmatcher dessutom har spelats i näst högsta serien. Våra 
förväntningar inför denna match på Ekvallen var därför en folkfest och därmed en 
match med låg risk för säkerhetsincidenter av den aktuella arten. Likafullt hade vi 
bemannat med drygt 30 vuxna personer (föräldrar/ledare) och vi gjorde bedömningen 
att vi inte behövde ordningsvakter. 
 
DN:s beslut nr 22051: 
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, inkl bild samt föreningens yttrande. 
Nämnden anser att Gustavsbergs IF brustit i både supporter- som arrangörsansvaret 
med allvarliga brister i säkerhetsarbetet. Användande av pyroteknik, inkastade 
föremål samt missfirmelse av domare och motståndare är var för sig 
bestraffningsbara incidenter som vanligtvis för en div 1-klubb innebär en straffavgift 
på 2 000 kr vid en förstagångsförseelse. Tillsammans är incidenterna betydligt 
allvarligare vilket innebär att straffavgiften måste bli avsevärt högre. 

DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB) 
att ålägga Gustavsbergs IF en straffavgift på fem tusen kronor (5 000 kr). 

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 
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Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, TK, RDK 
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