
 
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D19/20-05 
Datum för beslut: 2019-10-21 
Beslut meddelat: 2019-10-23 
 
Anmäld part: Amanda Ahola Förening: Warberg IC 
 
Amanda Ahola, Warberg IC, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 
2 § för en förseelse i match mellan IBK Dalen – Warberg IC i SSL Dam den 13 oktober 2019. 
 
Anmälare är Daniel Holm, SIBF Videogrupp. 

 
- - - - - 
  
BESLUT 
 
Amanda Ahola ådöms följande bestraffning för otillbörligt uppträdande: 
 
- Avstängning fr.o.m. den 23 oktober 2019 t.o.m. den 26 oktober 2019. Avstängningen avser all 
innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 7 punkten Riksidrottsförbundets stadgar 
 
- - - - - 
 
BAKGRUND 
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande från 
Amanda Ahola. 
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
Anmälaren gör gällande att man i åberopad videosekvens ser hur Amanda Ahola kliver in framför en 
motspelare och försöker hindra denne från att komma runt henne genom att höja och sträcka ut sin 
högra armbåge. Denna rörelse får anses medveten då den görs genom att lyfta armbågen från ett 
vertikalt till ett horisontalt läge sett från axeln. Ahola har medvetet använt armbågen på ett sätt som 
är otillbörligt och som innebär uppenbar risk för skada hos motståndaren. Ahola har i situationen 
använt sin armbåge på ett sådant sätt att den träffat motståndaren över överkroppen eller huvudet i 
ett försök att hindra denna från att ta bollen. Detta agerande är vårdslöst och har inneburit en 
uppenbar risk för skada hos motståndaren. 
 
Amanda Ahola har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak 
följande. 
 
Ahola anser att det var en ren olyckshändelse och ingen medveten rörelse för att skada 
motståndaren. Ahola uppfattade situationen som att hon var först in och täckte bollen, hennes 
högra arm åkte snett uppåt bakåt som en reaktion för att hon har en spelare i ryggen. Det är en 
naturlig rörelse då hon är vänsterskytt och således har sin högra hand, den klubbförande, längst upp 
på klubban. Båda spelarna är på väg i samma riktning och Ahola kan inte bedöma var den andra 
spelaren befinner sig annat än att den försöker trycka sig förbi via ryggen på henne. Därför finns 
inget medvetet ont uppsåt. Situationen uppfattades av ena domaren som befann sig 
uppskattningsvis 5 meter därifrån med fri sikt utan att agera. Dessutom fortgår spelet utan att 
någon närvarande uppfattar situationen som våldsam. Spelet blir avblåst först efter att situationen 
upphört för att motspelaren ligger på golvet. Det är en olyckshändelse som är en naturlig del av 
spelet och motspelaren spelade vidare i matchen. 
 



SKÄL 
 
JN konstaterar inledningsvis, utifrån handlingarna i ärendet, att det inte kan styrkas att Amanda 
Ahola med avsikt har åsamkat motspelaren skada. 
 
JN anser emellertid att Amanda Ahola i spelsituationen medvetet sätter upp sin armbåge mot 
motspelaren. Agerandet är vårdslöst och har inneburit en hög skaderisk. Aholas förseelse har i vart 
fall medfört smärta hos motspelaren. Amanda Ahola bär sammantaget ansvar för det inträffade. 
 
JN konstaterar vidare att en tackling eller motsvarande som sker i en spelsituation, där avsikt att 
skada inte föreligger, ska rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande i den s.k. ”brottskatalogen”, 
14 kap 2 § 7 punkten Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14). 
 
JN finner därför att Amanda Ahola gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt 
Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 punkten. 
 
Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att den anmäldes förseelse skall 
motsvara bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande en (1) match beräknat på 
det lag som hon deltog i vid anmälningstillfället. 
 
JN beslutar att stänga av Amanda Ahola fr.o.m. den 23 oktober 2019 t.o.m. den 26 oktober 2019. 
Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
 
- - - - - 
 
BESVÄRSHÄNVISNING 
 
Part som är missnöjd med beslutet får överklaga till Riksidrottsnämnden på följande adress: RIN, 
Box 11016, 100 61 Stockholm 
 
För att RIN skall pröva ärendet krävs att klagoskriften inkommit inom två (2) veckor från den dag 
beslutet meddelades, dvs. senast den 6 november 2019. 
 
 
 
 
 
 
Svenska Innebandyförbundet 
Juridiska nämnden    
 
Christian Almström   Linda Noppa e.u. 
Ordförande    Förbundsjurist 
 
 
I avgörandet har deltagit: Christian Almström (ordf.), Roger Häggkvist, Sofia Ahlehjelm samt Fredrik 
Borlie. 
 
Beslutet är inte enhälligt. Ärendet är avgjort efter omröstningsreglerna i 14 kap 15 § 
Riksidrottsförbundets stadgar. 
 
Christian Almström och Fredrik Borlie är av skiljaktig mening och anför följande: 
 
I motsats till omröstningens utfall i påföljdsdelen anser vi att straffvärdet för förseelsen inte bör 
understiga avstängning under tid motsvarade två (2) matcher beräknat på den aktuella tävlingen. 
 
 
 
 


