
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D18/19-23 
Datum för beslut: 2019-03-30 
Beslut meddelat: 2019-03-30 
 
Anmäld part: Johanna Hultgren Förening: KAIS Mora IF 
 
Johanna Hultgren, KAIS Mora IF, har efter Kvartsfinal 1 i SSL Dam den 28 mars 2019 mellan KAIS Mora 
IF – Jönköpings IK anmälts till bestraffning av SIBF Videogrupp gm. Daniel Holm. 
 
- - - - - 
  
BESLUT 
 
Johanna Hultgren ådöms följande bestraffning för otillbörligt uppträdande: 
 
- Avstängning fr.o.m. den 31 mars 2019 t.o.m. den 1 april 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 
Johanna Hultgren. 
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
Anmälaren gör gällande att man i åberopad videosekvens ser Johanna Hultgren back-checka efter 
en motspelare. Hultgren erövrar bollen och kliver in framför motspelaren varvid Hultgren sätter upp 
sin armbåge som skydd för att hålla bort motståndaren. Hultgrens armbåge träffar då Svensson på 
hakan. VG anser att Hultgren genom sitt agerande varit likgiltig inför att tillfoga motspelaren smärta 
då Hultgren måste ha insett att armbågen skulle kunna träffa motståndarens huvud. 
 
Johanna Hultgren har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i 
huvudsak följande. 
 
Hultgren och motspelaren hamnar i en situation där båda sträcker sig efter bollen. Hultgren lyckas 
få bollen åt sitt håll och försöker skydda bollen genom att få in sin kropp mellan motståndaren och 
bollen, vilket hon även lyckas med och vinner närkampen. Hultgren uppfattar inte just då att armen 
träffade motspelaren men efter att ha sett situationen i efterhand förstår hon och beklagar detta. 
Johanna Hultgren menar att hon inte på något sätt haft något uppsåt till detta och att det som 
inträffar sker olyckligt i en naturlig spelsekvens. 
 
SKÄL 
 
JN gör följande bedömning.  
 
JN konstaterar inledningsvis att det utifrån det samlade materialet i ärendet inte kan styrkas att 
Johanna Hultgren haft för avsikt att skada sin motspelare genom sitt agerande. 
 
JN anser emellertid att Johanna Hultgren, i den uppkomna spelsituationen, medvetet sätter upp en 
armbåge mot sin motspelare. Agerandet är vårdslöst och innebär en uppenbar risk för skada.  
 
JN konstaterar vidare att en vårdslös tackling som sker i en spelsituation där avsikt att skada inte 
föreligger ska rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande enligt 14 kap 2 § 7 punkten 
Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14). 



 
JN finner att Johanna Hultgren har gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt 14 kap 2 § 7 
punkten Riksidrottsförbundets stadgar. 
 
Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Johanna Hultgrens förseelse ska 
motsvara bestraffning i form av avstängning motsvarande en (1) match beräknat på det lag hon 
deltog i vid anmälningstillfället. 
 
JN beslutar att stänga av Johanna Hultgren fr.o.m. den 31 mars 2019 t.o.m. den 1 april 2019. 
Avstängningen avser all innebandy och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
 
- - - - - 
 
ÖVERKLAGANDE 
 
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 2019-04-13. 
 
 
 
 
Svenska Innebandyförbundet 
Juridiska nämnden 
     
Christian Almström   Linda Noppa e.u. 
Ordförande    Förbundsjurist 
 
 
I avgörandet har deltagit: 
 
Christian Almström (ordf.), Roger Häggkvist och Greger Sandell.  
 
 
Beslutet är inte enhälligt. 
 
Christian Almström är av skiljaktig mening och anför följande. 
 
Anmäld förseelse är inte av sådan art att någon ytterligare bestraffning enligt Riksidrottsförbundets 
stadgar är motiverad. Vad som inträffar i situationen synes närmast bero på ren olyckshändelse till 
följd av ett kampmoment i en naturlig spelsekvens. Anmälan ska därför lämnas utan bifall. 
 


