
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Bestraffningsärende NR 43 a 20/21 
Datum för beslut: 2021-01-07 
Beslut meddelat: 2021-01-08 
 
Anmäld part: Simon Nilsson Förening: FBC Kalmarsund 
 
Simon Nilsson, FBC Kalmarsund, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 
kap. 2 § för en förseelse i match mellan FBC Kalmarsund– Pixbo Wallenstam IBK i SSL herr den 30 
december 2020. 
 
Anmälare är Daniel Fathi-Najafi och Peter Novakovic, matchdomare. 
 
- - - - - 
  
 
BESLUT 
 
Simon Nilsson ådöms följande bestraffning för otillbörligt uppträdande: 
 
- Avstängning fr.o.m. den 4 januari 2021 t.o.m. den 9 januari 2021. 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 
Simon Nilsson. 
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
Anmälarna som är matchdomare, har anfört att motståndarlaget avgör i förlängning efter att de har 
dömt bort ett mål i samma förlängning och i samband med det tilldöms också Kalmarsund en 
utvisning. Efter matchen hör vi spelaren i fråga skrika "Kom aldrig tillbaks hit. Fattar ni det" när vi är 
på väg in mot vårt domarrum. I videomaterialet kan vi sedan identifiera spelaren i fråga och där det 
syns tydligt att han går mot oss och pekar med klubba mot oss när han yttrar orden. Situationen 
händer efter slutsignal men i match hade domarna tagit ett matchstraff därför gör de en anmälan 
till bestraffning. 
 
Simon NiIsson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak 
följande.  
 
Nilsson inser och medger sitt misstag och är inte nöjd med sitt och lagets agerande, han ångrar sig 
och ska bättra sig. Matchen i sin helhet var frustrerande men framförallt är situationen med dömt 
och bortdömt mål, protester och efterföljande utvisning de som bygger hans besvikelse.  
 
Ordvalet var inte menat som eller är att betrakta som ett hot utan ett uttryck för hans frustration. 
Denna frustration späddes nog på ytterligare av att de haft samma domare i tre av de fyra senaste 
matcherna. Det ska dock betraktas som en möjlig förklaring snarare än en ursäkt för att han 
agerade som han gjorde. 
 
 
SKÄL 
 
JN gör följande bedömning.   



 
JN finner inledningsvis att det är utrett att Simon Nilsson yttrat de ord mot matchdomarna som han 
har anmälts för.  
 
Simon Nilsson har därmed gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt 14 kap 2 § 7 punkten 
Riksidrottsförbundets stadgar.  
 
Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Simon Nilssons förseelse ska 
motsvara bestraffning i form av avstängning motsvarande två (2) matcher beräknat på det lag som 
han deltog i vid anmälningstillfället. Som försvårande omständighet har nämnden beaktat att 
förseelsen inträffar efter matchens slut. 
 
JN noterar att Simon Nilsson genom beslut NR 43 a 20/21 varit avstängd under utredning sedan den 
4 januari 2021. Under denna period har Simon Nilsson avtjänat avstängning från all innebandy 
motsvarande en (1) match och sutten tid ska inräknas i slutlig avstängningsperiod. 
  
JN beslutar att stänga av Simon Nilsson fr.o.m. den 4 januari 2021 t.o.m. den 9 januari 2021. 
Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning.  
 
- - - - - 
 
 
 
 
ÖVERKLAGANDE 
 
Part som är missnöjd med beslutet får överklaga till Riksidrottsnämnden.  För att de ska pröva 
ärendet krävs att klagoskriften inkommit inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades, dvs. 
senast den 22 januari 2021. 
 
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, Fredrik Borlie och Greger Sandell.  
 
 
Beslutet är enhälligt. 
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