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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-02-06  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Bollnäs GoIF 
 
Bakgrund: 
Efter matchen mellan Bollnäs GoIF – Broberg/Söderhamn IF 23-01-30 anmäler HD 
Ulrik Bergman incidenter med inkastade föremål som inträffade under matchen. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I den 62:a matchminuten kastades en miniflaska in på isen efter att Broberg gjort sitt 
andra mål. Den kastades in från den norra sidan av läktaren. Vi gjorde då ett kortare 
avbrott där vi bad matchsekretariatet gå ut med en uppmaning till publiken.. I den 
67e matchminuten kastades det in två ölburkar på isen efter att Broberg gjort sitt 
fjärde mål. De kastades återigen in från den norra delen av läktaren. Vi gjorde då ett 
längre avbrott i samband med Bollnäs timeout. Under avbrottet, som sammanlagt var 
tre och en halv minut, gick speakern ut med ytterligare en uppmaning till publiken. 
Efter det avbrottet skedde inga ytterligare incidenter. 
 
Tillägg till anmälan: 
På den norra delen av läktaren huserade mestadels Brobergssupportrar. Vill inte 
utgå från att det var brobergssupportrar som kastade då vi ej kan verifiera det. 
 
Yttrande från Oskar Nilsson, Supervisor: 
Jag har inte så mycket att yttra mig om förutom att jag instämmer i det som Ulrik 
Bergman har skrivit. 
 
Yttrande från Bollnäs GoIF: 
Kring den 60:e spelminuten så kom det in en liten glasflaska på isen, när vi ser detta 
så förflyttar säkerhetsansvarig sig tillsammans med ov till den norra sidan, väl där så 
kan vi inte identifiera vem eller vilka som var skyldig till den händelsen. I samband 
med detta så står vi 6 personer, säkerhetsansvarig, Säkerhetsansvarig från SbF 
samt 4 pv, ov står uppe på läktaren och spanar medans vi kontrollerar klacken från 
isens håll. Ca 5 min efter detta så kommer det en eller två flaskor till in på isen. Vi ser 
inte vem som kastar trots att vi står och har kontroll över klacken. Vi säkrar upp med 
6 st ov samt polis runt klacken och speakern talar även om att matchen kommer 
brytas om något mer kastas in, vilket inte sker. 
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DN:s beslut nr 22079: 
DN har tagit del av anmälan och yttrande och anser att Bollnäs GoIF visar upp 
allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete på läktaren vilket möjliggjorde för supportrar att 
kasta in föremål på isen vid två tillfälle under match.  
 
Tyvärr går det inte att fastställa vilket lags supporters som kastade föremålen. DN 
kan därför inte delge någon av föreningarna ansvar för bristande supporteransvar.  
 
DN beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), 
att ålägga Bollnäs GoIF en straffavgift på fem tusen kronor (5 000 kr) för brister i sitt 
arrangörs- & säkerhetsansvar. 

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