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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-01-25  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Finspångs AIK 
 
 
Bakgrund: 
Efter Div 1-matchen mellan Finspångs AIK – Tjust Bandy 23-01-20 anmäler HD Leif 
Björklund en incident som inträffade i samband med matchens slut. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter matchen så går domarna från arenan mot omklädningsrummet en bit på 
ungefär "100meter" då AD går lite efter så går två personer "Faik supportrar med 
deras halsduk" och kallar domaren för horunge samt så skriker dem högt efter både 
mig som HD och AD Björklund "Ska ni inte hem och slå på era fruar era 
hustrumisshandlare det är väl det en Björklund gör" De skriker detta flertalet gånger 
AD Björklund uppskattar runt 3-4 gånger innan han vänder sig om och konfronterar 
dem och frågar -"Vad är erat problem, vad är det ni vill för något? De bara hånler 
tillbaka och säger skit du i det AD,Björklund vänder sig om och fortsätter att gå vidare 
då dem skriker igen "Björklund ni är bara hustrumisshandlare som en ramsa". AD 
Björklund vänder sig igen och säger kom hit så ska vi prata om det är något, de går 
bara vidare på avstånd "samt säger samma saker sen tidigare" och "AD Björklund 
erkänner att han blivit så provocerad & utsatt att han säger då "bete dig din tönt" till 
en av dessa två medans det slutar där och alla går skilda vägar.  
 
AD uppfattar detta väldigt obehaglig då de skriker hans efternamn samt HD,s 
efternamn.  
 
"Faik är i efterhand informerande vilken en av dessa individer är igenom 
igenkänning". 
 
Yttrande från Finspångs AIK: 
Vi som förening har ingen anledning att bestrida uppgifterna som framkommit i 
domarens beskrivning för händelseförloppet. Ingen styrelseledamot eller närstående 
till styrelsen fanns närvarande vid den beskrivna situationen som antingen kan 
bekräfta eller dementera redovisade uppgifter. Vi har varit i kontakt med den namn-
givne personen som medger delar av redogörelsen i händelsen men skall sedan har 
avvikit från situationen, och exempelvis inte varit del i vissa uttryck och ramsor som 
angivits. Oavsett detta så har samtal förts med den namngivne gällande agerande 
och uppträdande så att liknande situation ej skall uppstå igen. Den namngivna 
personen är mycket ångerfull och önskar händelsen ogjord. Förutsättningarna kring 
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den aktuella matchen var att väldigt mycket stod på spel, och vi har förstått att vissa 
ville skylla matchutvecklingen på något avgörande domslut. Detta tillsammans med 
eventuellt alkoholintag kan ha gjort att frustrationen rann över i oönskat beteende och 
verbalt agerande, vilket inte är acceptabelt på något vis, och är heller ingen ursäkt. 
AD och den namngivna personen någorlunda jämngamla och har sannolikt mött 
varandra i matchspel i ungdomsåren. Inte heller det är en ursäkt, men man kan tänka 
sig att det finns en slags relation dem emellan med någon form av innehåll sedan 
tidigare, som vi inte känner till. De verbala påhoppen som redovisats är av en art 
som vi som arrangerande förening bestämt tar ett tydligt avstånd ifrån. Oavsett 
händelseförlopp och åsiktsskillnader skall domare alltid vara fredade och skall kunna 
agera med trygghet både på och vid sidan av planen, och denna typ av utspel ser vi 
mycket allvarligt på. Vi hoppas att samtliga AD och HD är förvissade om att vi som 
förening tar avstånd från redogjort förfarande och att de åter skall känna sig 
välkomna till Grosvad och nya domarinsatser. 
 
I Finspång finns för närvarande inga särskilda säkerhetsåtgärder kring match-
arrangemang. Vi säkerställer att domare blir omhändertagna och anvisas till eget 
omklädningsrum. Domarna rör sig sedan obehindrat mellan omklädningsrummet i 
samma byggnad där lagen byter om och planen. Detta har historiskt inte varit ett 
bekymmer då vi saknat incidenter av den här kalibern, och säkerhetsfrågorna har 
inte samma tydliga form gällande restriktioner för division 1, som för exempelvis 
Allsvenskan. När det gäller publik har inte heller säkerhetsfrågorna varit någon 
utmaning de senaste åren, baserat på resonemanget ovan. De två incident-
rapporterna vi nu delgivits gör att vi behöver omvärdera detta. Möjligt att vi behöver 
tillskapa ombyte för domare i en annan byggnad samt tillskapa funktionen domar- 
och planvärdar. 
 
DN:s beslut nr 22069: 
DN anser att Finspångs AIK på ett allvarligt sätt brustit i sitt arrangörs- & supporter-
ansvar utifrån det som sägs i TB kap 5 §5  där det bl a anges att ”det är arrangerade 
förenings skyldighet att // vidta att åtgärder för att skydda domare, övriga funktionärer 
och gästade lag från övergrepp”. Vidare anger samma paragraf i TB att arrangerande 
förening särskilt ska beakta ”att ingen uppträder otillbörligt”.  
 
DN finner det ytterst märkligt att ingen ansvarig i föreningen träder in för att skydda 
och försvara domarteamet mot supportrar som upprepade gånger hånar och 
misskrediterar domarna. DN anser också att föreningens säkerhetsarbete lämnar en 
hel i övrigt att önska, vilket den också är medveten om. Efter denna händelse måste 
Finspångs AIK ompröva sitt förhållningssätt gentemot det arrangörs- & 
supporteransvar som anges i TB. 
 
Med stöd av ovanstående beslutar DN enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets 
tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga Finspångs AIK en straffavgift på två tusen 
kronor (2 000 kr) 

Avgiften kommer att begäras in av förbundet genom faktura.   
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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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