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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-02-24  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Broberg/Söderhamn IF 
Bollnäs GoIF 
 
 
Bakgrund: 
Efter matchen mellan Bollnäs GoIF – Broberg/Söderhamn IF 23-02-20 anmäler HD 
Adam Jokinen en incident som inträffade under matchens slutskede. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 80 kastades det, från sektionen där gästande lags supportrar befann 
sig, in föremål på isen i form av en snusdosa samt ett okänt mindre föremål vilket fick 
till följd att spelet tillfälligt stoppades. Ingen spelare eller funktionär blev träffad av de 
inkastade föremålen. Isen behövdes inte spolas om till följd av dom inkastade 
föremålen.  
 
Noterbart är att det fanns en bra plan och beredskap mellan domare och 
säkerhetsansvarig hos Bollnäs GIF för denna typ av händelser och där aktuell 
incident, utifrån typen av föremål som kastades in, inte kunde förhindras av 
säkerhetspersonal. 
 
Supervisor Pär Billsmon beskrivning av händelsen: 
Som supervisor märker jag inget för än Adam (Jokinen) säger det i radion när han 
redan stoppat matchen. Jag får reda på efter matchen att det var en snusdosa. 
 
Som arrangerande förening eller säkerhetsansvarig för bortalaget tycker jag inget 
ska lastas på dem, detta var inget som hade kunnat förhindras är min åsikt. 
 
Yttrande från Bollnäs GoIF: 
Som domaren skriver så kastades det in en snusdosa i samband med en straff-
situation från Brobergssupporter. Jag (Annica Valfridsson) meddelade fjärdedomaren 
att bryta matchen direkt, mina killar vid isen tog bort den snabbt och spelet kunde 
fortsätta utan att det drabbat något av lagen.  
 
Killen som kastade togs åt sidan av ordningsvakter. Vi informerade killen om att detta 
sker igen så blir han avvisad från arenan och inte får komma tillbaka. Detta var också 
ett föremål som vi inte har rätt att ta vid visitering. 
 
Allmän beskrivning av säkerhetsläget inför match: Det var en lugn måndag, 3 bussar 
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från föreningen. Ingen fylla alls utan alla var taggade. Vid visitation så påträffades 
knappt någon alkohol överhuvudtaget. 20 st pv, 6 st ov samt en patrull från polisen 
var i tjänst.  
 
Kontakt med Broberg inför match både via sms och telefon Jag har även mejlat 
Brobergs styrelse inför denna vecka och förklarat läget att det blir stökigt när våra lag 
möts och att vi måste som föreningar kunna hjälpas åt med våra supportrar och 
stötta varandra utan respons. 
 
Yttrande från Broberg/Söderhamn IF: 
Som framgår av incidentrapporten så kastades det in en snusdosa från gästande 
klack, Broberg/Söderhamn, i samband med en situation där många reagerade mot 
en straffsituation. Ledande personer inom supporterklubben reagerade omedelbart 
med att försöka lugna ned situationen. Föreningen har sedan haft en diskussion med 
våra supportrar, där de ville framföra sina ursäkter för det inträffade.  
 
Broberg/Söderhamn konstaterar att händelsen är korrekt återgiven och vi kan bara 
konstatera, och djupt beklaga det inträffade.  
 
Allmän beskrivning av säkerhetsläget inför match: 
Innan match har Bollnäs och Broberg/Söderhamn haft en ganska intensiv kontakt, 
via telefon och SMS. Från Broberg/Söderhamns sida att anmälts hur många 
supportrar som förväntades. I supporterbussarna fanns 2 publikvärdar samt 
säkerhetsansvarig. 
 
DN:s beslut nr 22092: 
DN:s ledamöter har läst anmälan och samtliga yttranden och kan konstatera det som 
kastats in på planen, en snusdosa och ett ”mindre föremål” inte orsakade någon 
skada och enbart ett kortare spelavbrott. Nämnden anser att de bägge lagen gjort 
vad som kan krävas av dem i form av förebyggande säkerhetsarbete och därmed 
uppfyllt de krav som ställs i TB vad gäller arrangörsansvar och gästande lags 
supporteransvar.  

DN beslutar således enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att inte vidta någon åtgärd med anledning av incidentrapporten 
samt att inte bestraffa vare sig Bollnäs GoIF eller  Broberg/Söderhamns IF.   

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