
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D20/21-03b 
Datum för beslut: 2020-11-04 
Beslut meddelat: 2020-11-06 
 
Anmäld part: Jesper Sankell Förening: Mullsjö AIS 
 
Jesper Sankell, Mullsjö AIS, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 2 
§ för en förseelse i match mellan Team Thorengruppen SK – Mullsjö AIS i SSL herr den 1 november 
2020. 
 
Anmälare är Daniel Holm, SIBF Videogrupp. 
- - - - - 
  
 
BESLUT 
 
Jesper Sankell ådöms följande bestraffning för våld: 
 
- Avstängning fr.o.m. den 3 november 2020 t.o.m. den 19 november 2020. Avstängningen avser all 
innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar 
 
- - - - - 
 
BAKGRUND 
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande samt 
videoupptagning från Jesper Sankell genom ombudet Daniel Unosson, Mullsjö AIS. 
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
Anmälaren gör gällande att Jesper Sankell har utfört en spearing på en motspelare. I åberopad 
videosekvens ses Jesper Sankell positionerad framför Mullsjös bås. Sankell löper i en båge upp runt 
Thorengruppens nr 55, Adam Lindgren som befinner sig i “slottet” där Sankell positionerar sig till 
vänster om Lindgren. Sankell utför en spearing mot Lindgrens skrev varvid Lindgren faller ihop. 
 
VG bedömer i den aktuella situationen att Sankell har utfört handling medvetet då han har sin 
vänstra arm i en position ut från kroppen som inte kan anses naturlig vid den typen av spelsituation. 
Sankell stöter eller slår ej med klubban utan för den mot Lindgrens skrev. Lindgren är inte heller 
bollförare då situationen inträffar. Sankell har således agerat både på ett sätt där risken att skada 
motspelaren varit hög samt på ett sätt som får anses osportsligt. VG anser därför att händelsen 
borde renderat i UM3 varvid situationen anmäls till bestraffning. 
 
Jesper Sankell har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak 
följande. 
 
I anmäld situation försöker Jesper Sankell haka upp spelaren i Thoréngruppen, dock utgör varken 
tilltaget eller uppsåtet en skaderisk för motspelaren. Klubban förs mot motspelaren med utebliven 
hastighet eller kraft. Sankell känns vid hakningen men det framgår tydligt av videoupptagningen 
att det inte rör sig om en regelrätt spearing. Thoréngruppens spelare reser sig direkt efter 
avblåsning och är till synes helt oberörd av den inträffade hakningen. 
I samband med hakningen låser Thoréngruppen-spelaren Sankells klubba i magtrakten och drar 
således densamma ur Sankells händer vilket leder till att denne inte har en rimlig möjlighet att 
avlägsna klubban från det aktuella området. 
 
Thoréngruppens spelare påtalar själv för Sankell, efter matchen, att han förstärkt det hela (filmning) 
för att tillgodogöra sig en fördel, något som domarna i matchen ej hörsammar. 



Av befintlig videoupptagning är det omöjligt att avgöra huruvida Sankells klubba åsamkar 
motståndaren skada eller smärta, våld eller uppsåt går inte heller att utläsa. Givet detta samt att 
samma spelare i Thoréngruppen aktivt sökt upp Sankell vid flertalet situationer under matchen 
(period 1; 14:44, period 1; 14:57, period 3; 5:30) understryker faktumet att Thoréngruppens spelare sökt 
händelseutvecklingen som skall rendera i bestraffning för Sankell- faktum som understryker 
filmningen som sker i anmäld situation. 
 
- - - - - 
 
SKÄL 
 
JN gör följande bedömning.  
 
JN konstaterar inledningsvis att det inte har funnits någon anledning att ifrågasätta de uppgifter 
som lämnats av anmälaren varför dessa uppgifter enligt nämndens mening ska läggas till grund för 
prövningen. Åberopad videosekvens ger stöd för att Jesper Sankell handlat på så vis som görs 
gällande i anmälan.  

JN konstaterar att angreppet sker medvetet och med avsikt att åsamka motspelaren skada. 
Användningen av klubban som tillhygge ska vid bedömningen anses som en försvårande 
omständighet.  

Vad Jesper Sankell har anfört i yttrande påverkar inte nämndens bedömning.  

JN finner därför att Jesper Sankell gjort sig skyldig till våld enligt 14 kap 2 § 8 punkten 
Riksidrottsförbundets stadgar.  

Vid straffmätningen har JN noterat att Jesper Sankell återfallit i liknande förseelse (se JN:s beslut JN 
D18/19-20b ) och detta ska därför verka straffskärpande.  

JN finner efter en samlad bedömning att Jesper Sankells förseelse skall motsvara bestraffning i form 
av avstängning under viss tid motsvarande tre (3) matcher beräknat på det lag som han deltog i vid 
anmälningstillfället.  

JN noterar att Jesper Sankell genom nämndens beslut JN D20/21-03a har varit avstängd under 
utredning sedan den 3 november 2020. Under denna period har dock inga matcher spelats.  

JN beslutar att stänga av Jesper Sankell fr.o.m. den 3 november 2020 t.o.m. den 19 november 2020. 
Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.  

- - - - - 
 
ÖVERKLAGANDE 
 
Part som är missnöjd med beslutet får överklaga till Riksidrottsnämnden. För att RIN skall pröva 
ärendet krävs att klagoskriften inkommit inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades, dvs. 
senast den 2020-11-20. 
 
Överklagan ska i första hand skickas till riksidrottsforbundet@rf.se 
Riksidrottsnämnden har särskilt informerat om att deras post under rådande omständigheter kanske 
inte kommer bevakas på daglig basis varför handlingar som skickas per post till dem kan få en längre 
handläggningstid. (adress: Riksidrottsförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm).  

 
 
 
Svenska Innebandyförbundet 
Juridiska nämnden 
     
     
Christian Almström   Linda Noppa e.u. 
Ordförande    Förbundsjurist 
 
 
I avgörandet har deltagit: 
 
Christian Almström (ordf.), Roger Häggkvist, Sofia Ahlehjelm, Fredrik Borlie och Greger Sandell.  
Beslutet är enhälligt. 
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