
 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
 
 

Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-01-16  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
IFK Vänersborg 
 
 
Bakgrund: 
Efter elitseriematchen mellan IFK Vänersborg – Broberg/Söderhamn IF 23-01-10 
anmäler HD Christoffer Aidesjö en incident som inträffade i under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I samband med ovan match tog sig flertalet obehöriga personer sig in intill planen vid 
sekretariatet och utvisningsbänkarna. Det här skedde i samband med att en spelare 
satt utvisad. Sekretariatet sa till personerna flertalet gånger utan att personerna 
lämnade. Säkerhetsansvarig informerades efter matchen.  
 
Liknande problem har funnits tidigare på samma anläggning och föreningen har 
informerats utan att problemet har åtgärdats. Händelsen ledde inte till någon 
konfrontation men kan göra om inte problemet åtgärdas. Förslag på åtgärd för att 
förhindra liknande händelser är att låsa dörrarna bakom sekretariatet i samband med 
match alternativt placera säkerhetspersonal vid platsen. 
 
Supervisor Thomas Hofling beskrivning av händelsen: 
Jag styrker till fullo rapporten och har själv påpekat detta tidigare. Det har inte hittills 
inträffat något men obehöriga kan komma in den vägen och eventuellt ge sig på 
utvisad spelare eller göra något annat som stör arrangemanget. 
 
Vid VM 2019 var jag själv på plats som domarvärd och fick då avvisa personer som 
sökte tillträde. 
 
Det har ännu som sagt hänt något men detta bör förebyggas på ett bättre sätt. 
Antingen låsta dörrar alt vakter vid de båda dörrarna. Även sekretariatet gillar inte att 
ha folk mellan sig och planen. 
 
Yttrande från IFK Vänersborg: 
Det var träning efter ovan nämnda match där spelare ur ett av kommunens herrlag 

då gick ut och ställde sig vid sekretariatet vilket inte är okej från IFK Vänersborgs 

sida. 
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Vi kommer att sätta upp lappar om att det är förbjudet att gå ut genom dörrarna men 

troligtvis även låsa de bägge dörrarna och ge access till de personer som ska ha 

tillgång dit ut för att kunna genomföra sina sysslor kring arrangemanget.  

IFK Vänersborg uppskattar att vi fick till oss denna synpunkt på att det inte 
fungerande denna match och även vid andra tillfällen för att vi ska kunna ändra på 
detta framöver.   
 
DN:s beslut nr 22056: 
DN anser att IFK Vänersborg brustit i sitt arrangörsansvar genom att inte förhindra att 
obehöriga får tillträde till områden där dessa inte ska befinna sig under match. 
Regelbrottet bedöms dock som mindre allvarligt, varför nämnden beslutar, enligt 5 
kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ge IFK 
Vänersborg en tillrättavisning med anmodan att snarast genomföra de förändringar 
som föreningen själv föreslagit i sitt yttrande, se ovan. 
 
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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