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Svenska Bandyförbundet                                                           Beslutsdatum 2023-03-04  
Disciplinnämnden (DN)  
  

Till 
 
Vetlanda BK 
 
 
Bakgrund: 
Efter kvartsfinal 4 mellan Vetlanda BK – Västerås SK 23-02-27 anmäler HD Pavel 
Silinski en incident som inträffade i samband med matchens slut. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
Efter matchens slut, när domarteamet ska lämna arenan och gå mot 
omklädningsrummet, i passagen mellan arenan och omklädningsrummet kastas en 
snöboll mot oss domare. Denna träffar mig (HD, Pavel) i bröstet. 
 
Supervisor Pierre Sunesson beskrivning av händelsen: 
Vare sig jag eller Kent Eliasson, den andre sv:n, visste nått om någon 
snöbollskastning innan de fick anmälan sig tillsänt från DN. Båda SV var kvar ca en 
timme efter matchen och pratade med HD men han nämnde då ingenting om 
snöbollen. HD nämnde inte heller någonting om snöbollskastning under hemresan i 
bil tillsammans med Kent Eliasson. 
 
Ingen av SV såg någon snöbollskastning. 

Yttrande från Fredrik Croona, Vetlanda BK: 
Efter matchen följdes domarna ut från arenan i sällskap av en säkerhetsvakt som 
gick strax framför domarna och märkte inte att någon kastade något på domarna. 
Ingen av domarna sa heller detta till vakten direkt efteråt enligt han vad han har sagt 
till oss. Därmed har ingen från varken VBK eller närvarande säkerhetsvakter sett 
incidenten och vi kan därmed inte uttala oss om mer om vad som påstås i anmälan. 
Men i stora hela så kan jag säga att vi har god säkerhet och har blivit mycket bättre 
att hålla rent på vägen ut och det ska ni ta till er när ni väljer domen, men självklart 
om det är som det som har hänt så får vi titta på hur vi kan förbättra oss ytterligare. 
 
Allmän beskrivning av säkerhetsläget inför match: 
Inga som helst problem varken före och i paus. 
 
DN:s beslut nr 22095: 
DN anser att händelsen inte är av den allvarligare arten, en bedömning som 
uppenbarligen också delas av HD då han inte direkt tog upp incidenten med vare sig 
SV eller säkerhetspersonal trots att tillfälle gavs.  
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Av Vetlandas yttrande framgår också att föreningen agerat enl vad som anges i TB 
avseende arrangörsansvar då säkerhetsvakt fanns till hands när domarteamet gick 
till omklädningsrummet efter match. 
 
DN beslutar således enligt 5 kap. 5 § i Svenska Bandyförbundets tävlings-
bestämmelser (TB), att inte bestraffa Vetlanda med anledning av det inträffande och 
lämna incidentrapporten utan åtgärd. 

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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