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

Till 
 
Hammarby IF 
 
 
Bakgrund: 
Efter elitseriematchen mellan Hammarby IF – Gripen/Trollhättan BK 23-01-28 
anmäler HD Christoffer Aidesjö en incident i domarrummet som inträffade efter 
matchens slut. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter matchen när domarteamet befann sig i sitt domarrum och hade samtal med 
Gripens ledare och spelare cirka 25 minuter efter avslutad match knackar det på 
dörren till domarrummet. När min assisterande öppnar dörren står den tidigare 
Hammarbytränaren Stefan Karlsson där. Vi säger till honom att vi inte kan prata just 
nu då vi är upptagna men han fortsätter att vara kvar på platsen och säger till 
domarteamet vilken dålig insats vi gjort, att vi borde sätta minus i betyg på oss själva 
osv. Trots att vi flertalet gånger påtalar för Stefan att han inte är välkommen fortsätter 
han.  
 
Stefan har vad jag vet ingenting med laget Hammarby att göra under aktuell match 
mer än att han tackades av före matchen och blev invald i Hammarbys Hall of Fame. 
Både domarteamet samt Gripen tyckte att beteendet var mycket olämpligt.  
 
För att förhindra problemet framåt bör man tillse att säkerhetspersonal finns på plats 
till domarteamet lämnat arenan. 
 
Yttrande från Hammarby IF gm Stefan Magnusson, säk.ansv: 
Hammarby bandys A-lagsrådgivare Stefan Karlsson gick in till domarna och sa att 
dom var dåliga. Vår ansvarige för platsen var borta fem minuter när det hände. 
 
Tillägg till Hammarby IF:s yttrande gm Jonna Nyman, klubbchef:  
Vi beklagar att detta kunde inträffa och har sett över rutinerna som finns kring 
domarskyddet vid matcharrangemangen för att säkerställa att det inte ska kunna 
hända igen framöver.  Ordförande Magnus Alfredsson har varit i kontakt med Stefan 
Karlsson, som ber om ursäkt för sitt agerande. 
 
Yttrande från Gripen/Trollhättan BK gm Mats Björklund, tränare: 

I samband med undertecknad samt lagkapten Felix Callanders besök i domarrummet 
efter matchen mot Hammarby på Zinkensdamm så inträffar följande: 
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Stefan Karlsson (fd ledarkollega med Mats) kommer in i domarrummet under vårt 
samtal med domarna och avbryter detsamma, vi ser att han är irriterad. Det kändes 
inte bra för vår dialog som vi höll med domarteamet att någon bara stövlar in och 
avbryter detsamma. Stefan utrycker då följande till domarteamet: ”Detta var så jävla 
dåligt och jag tycker att ni skall åka hem och titta på matchen igen samt ge er själva 
ett omdöme, men jag kan ge er ett redan nu och det är minus, minus, detta är så 
jävla dåligt” 
 
Det kom ytterligare ord från Stefan som vi ej hörde ordentligt och därför inte kan 
skriva om. Sedan lämnar han domarrummet och slänger igen dörren. 
 
DN:s beslut nr 22080: 
DN ser allvarligt på att säkerhetspersonal saknades utanför domarrummet vilket 
innebar att obehörig kunde ta sig in i domarrummet. TB anger i kap 5 §5 mycket 
tydligt vilket ansvar arrangerande förening har för bl a domarteamets säkerhet.  
 
Nämnden anser att Hammarby brustit i sitt arrangörsansvar och beslutar enligt 5 kap. 
5 § i Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ålägga föreningen en 
straffavgift på fem tusen kronor (5 000 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.  
 
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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