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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 slut efter cirka 20minuter öppnas dörren till omklädningsrummet in 
kommer en man i "Faik jacka", (ingen uppsatt ledare). Mannen kliver in kraftigt 
berusad. Han har då hört om incidenten innan och börjar med sin ton hotfullt 
ifrågasätta att vi inte ska skriva någon rapport då vi inte vet vem det var (FAIK är 
medvetna i efterhand om vem i publiken som skrek efter matchen) HD hänvisar att 
han inte har något att göra här inne och säger till honom att det spelar ingen roll vem 
det är FAIK har skyldighet att garantera våran säkerhet som domare. Han fnyser 
bara åt detta och struntar fullständigt i att lämna omklädningsrummet. Han fortsätter 
tjata om att vi inte kan göra någon anmälan. HD höjer då rösten och säger att han 
ska lämna omklädningsrummet ytterligare en gång. Detta får HD upprepa 3-4 gånger 
till innan en förbipasserande före detta FAIK-spelare rycker tag i honom och drar ut 
honom ur omklädningsrummet samtidigt som han kallar oss domare jävla idioter. Vi 
alla tre domare uppfattar denna individ kraftigt berusad samt väldigt hotfull då han 
vägra att lyssna även. 
 
Yttrande från Finspångs AIK: 
Vi finner ingen anledning att bestrida sakförhållandena i det delgivna 
händelseförloppet. En kompletterande beskrivning gör gällande att det spreds en 
berättelse från domarnas omklädningsrum inne i läktarbyggnaden där de båda lagen 
byter om och där Faik Bandy har sin bas att det skulle lämnas in en incidentrapport 
rörande incident nr 1, där AD-domarna upplevde sig hotade. Denna information skall 
ha föranlett att personen i fråga skall ha trängt in i domarnas omklädningsrum och 
startat den händelse som HD redogör för i Händelseförloppet.  
 
Personen i fråga sökte omedelbart efter händelsen upp Faiks vice ordförande Johan 
och uttryckte ångerfullt: -Fan, nu har jag gjort bort mig. Det där blev inte bra! Vice 
ordförande Johan bekräftar att han hört den avslutande ordväxlingen mellan HD och 
personen och kan bekräfta att personen var rejält berusad. Faik bandy uppskattar 
HD:s sociala interaktion med vår organisation när han besöker Grosvad oavsett 
anledning eller domaruppdrag. Vi har sett det som en styrka att domare kan röra sig 
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fritt i lokalerna, ta en kopp kaffe och socialisera. Sådant skapar närhet och relation. 
Vi är också övertygade om att det är just dessa värden som i denna tillspetsade 
match med dess omständigheter och uppståndelsen rörande incident 1 som också 
skapar dess följdproblematik. Hade det inte deklarerats från domarnas 
omklädningsrum att en incidentrapport skulle lämnas in, och hade dörren in till 
domarnas omklädningsrum förblivit stängd och låst skulle sannolikt inte incident 2 ha 
uppstått. Att det sker är dock ytterst beklagligt. En återkoppling med personen i fråga 
gör gällande att hans ångerfullhet kvarstår och att han önskar händelsen ogjord. 
 
Som delgivits ovan saknar Faik bandy i dag rigorösa säkerhetsåtgärder kring match-
arrangemang, då dessa inte är tydligt formulerade för division 1 spel och som "heller 
ingen önskar". Under de senaste 7-8 åren som Faik Bandy befunnit sig i division 1 
har det heller inte funnits något behov av att omgärda arrangemangen med sådant 
då omständigheterna oftast varit väldigt familjära. Kanske att vi letts in i en falsk 
trygghet av upplevd oskyldighet, men händelser av beskriven art har heller inte 
förekommit tidigare. Vi har värnat om den familjära och toleranta attityden som 
omgärdat spel i division 1. Vi kan dock alla konstatera att fredagens match mot Tjust 
innebar stor anspänning. Hädanefter behöver Faik bandy överväga att placera 
domare i annan byggnad än övrig bandyverksamhet och att säkerställa domarnas 
trygga rörelse till och från isen. 
 
DN:s beslut nr 22070: 
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 anser det mycket allvarligt att en enskild supporter ges möjlighet att bereda sig 
tillträde till domarrummet utan att någon ansvarig i föreningen försöker få bort den 
berusade mannen och därmed skydda och försvara domarteamet. Nu slutade denna 
incident lyckligt, dvs utan att någon kom till fysisk skada men med den brist på 
säkerhetstänk som uppenbarligen finns inom Finspångs AIK hade den kunnat sluta 
med mycket svåra konsekvenser för de inblandade. Efter denna händelse måste 
Finspångs AIK ompröva sitt förhållningssätt gentemot det arrangörs- & 
supporteransvar som anges i TB. 
 

DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), 
att ålägga Föreningen en straffavgift på fyra tusen kronor (4 000 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.  
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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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