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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-01-26  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Helenelund/Hammarby IF 
IK Tellus 
 
Bakgrund: 
Efter en match U 17 Nationell mellan Helenelund/Hammarby – IK Tellus 23-01-14 
anmäler HD Ida Salomonsson några incidenter som inträffade under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I onsdagens match i U17 sköts raketer en gång under matchens första halvlek och i 
samband med att matchen skulle återstartas (efter längre uppehåll pga. skada och 
inväntande av ambulans). Raketerna sköts bakom ena kortsidan av planen på den 
sida där Hammarby har öltält vid herrmatcher. Jag uppskattar att mellan 3-8 raketer 
totalt avfyrades.  
 
En person satt också på staketet som inhägnar arenan med en tänd bengal under 
andra halvlek. 
 
Yttrande från Helenelund/Hammarby IF: 
Undertecknad (Peter Kvarnhem), som var på plats i Zinkensdamms sekretariat, 
uppfattade ingen bengalbränning, däremot att några raketer/pyroteknikpjäser 
avfyrades ungefär på den plats som domaren anger i sin rapport. Zinkensdamms IP 
är en ytmässigt relativt stor anläggning och då platsen som omnämns i rapporten är 
belägen utom synhåll och långt från isen är det från isen och sekretariatet omöjligt att 
avgöra exakt var pyroteknikpjäser avfyrades.  
 
Efter avstämning och enligt uppgift från personer som befann sig på publikplats 
(läktaren) ska pyroteknikpjäserna ha avfyrats utanför muren som omgärdar arenan. 
Ingen kommunikation skedde mellan sekretariat och domare om incidenten, varken 
under eller efter matchen. Av ovanstående följer att hemmalaget inte har kunnat 
förebygga incidenten och inte heller haft någon möjlighet att identifiera om de 
personer som avfyrade pyrotekniken vistades på arenan innan, under, eller efter det 
inträffade.  
 
Då matchen spelades mellan två lag från Stockholmsområdet fanns en relativt stor 
mängd bortasupportrar på plats. Med anledning av detta följer att det är rimligt att 
även Tellus lämnar ett utlåtande om hur de ser på incidenten. 
 
 

http://www.svenskbandy.se/


 

 

Vänerparken 13 

462 35 Vänersborg 

Bankgiro 713–2061 

Org. nr. 818500–2733 

www.svenskbandy.se 

                      

 
Yttrande från Per Erik Österlund, IK Tellus: 
Vid undersökningar och intervjuer av den supporterskara från Tellus Bandy P17 som 
uppehöll sig vid arenan så blev dom informerade i god tid före matchen att det var 
förbjudet att använda pyroteknik på arenan, varvid dom flyttade sig utanför arenan, 
sydväst utanför staketet till allmän kvarters -eller platsmark inom Stockholms stad. 
 
Den pyroteknik som i huvudsak användes vara handhållna bloss och det skedde 
utanför arenan. Matchen inföll med början av det Kinesiska Nyåret varvid en hel del 
raketer avfyrades i hela Stockholmsområdet den kvällen och enligt supporter-
skaran så avfyrad dom två (2) raketer, även dessa utanför arenan och 
explosion (krevad) skedde på behörigt avstånd från själva isytan. Men det avfyrades 
ytterligare raketer i närområdet under hela kvällen, men inget som nämnda 
supporterskara har någon inblandning i. 
 
Ida Salomonsson har antagligen gjort rätt som HD att rapportera detta, men för oss 
som stod på huvudläktaren så såg vi aldrig detta, eftersom det skedde utanför 
arenan bakom själva huvudläktaren i sydvästlig riktning. 
 
Jag vill påtala att samma HD (Ida) dömde matchen mellan Gustavsbergs IF och 
GT76 på nyårsafton och spelades på Ekvallen och vad jag vet så har hon inte 
reagerat över den tillställningen. (Se bild). En härlig publikmatch i Div.1 med 1250 st 
åskådare och en härlig inramning med både bengaler och raketer. 
 
Olyckligt kanske att matcher spelas på Nyårsafton för Sverige och EU samt det 
Kinesiska nyåret, men det var inget vi faktiskt tänkte på eller reagerade på. 
 
Annars var matchen välspelad, bra dialog mellan HD och assisterande domare, 
tyvärr en olycklig incidens med en skadad Hammarby/Helenelund spelare som 
gjorde att 1:a halvlek fick avbrytas efter 30 minuter och återupptas 
efter ambulanstransport och omspolning. 
 
Jag vidhåller att P17 supporter skaran skötte sig absolut bra och att efter ha blivit 
informerad om förbudet för Pyroteknik på arenan förflyttade sig till allmän kvarters -
eller platsmark Stockholm Stad. 
 
DN:s beslut nr 22071: 
DN gör utifrån anmälan och inkomna yttranden bedömningen att det inträffade inte 
på något allvarligare sätt påverkat eller stört matchen. Det är också svårbedömt 
varifrån raketerna har avfyrats. Dock har pyroteknik används under match-
arrangemanget och TB anger med all önskvärd tydlighet i kap 5 §5 Ordning och 
säkerhet vad som krävs av arrangerande förening. DN anser att 
Helenelund/Hammarby ska få en tillrättavisning för att man inte efterlevt vad som i 
TB sägs om arrangörsansvar.  
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Samtidigt anser nämnden att även IK Tellus bör få en tillrättavisning för brister i sitt 
supporteransvar enl samma avsnitt av TB. Oaktat nyår i Sverige och Kina och att 
pyrotekniken avfyrades någonstans utanför arenan anser DN att föreningen måste å 
det skarpaste avråda sina supportrar från användare av pyroteknik helt och hållet 
före, under och efter match. 
 
DN beslutar således enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att ge Helenelund/Hammarby IF och IK Tellus en tillrättavisning 
med uppmaningen att för framtiden skärpa efterlevnaden av vad som anges i TB 5 
kap 5§ avseende arrangörs- & supporteransvar.  

 
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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