
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D18/19-24 
Datum för beslut: 2019-03-30 
Beslut meddelat: 2019-03-30 
 
Anmäld part: Amanda Delgado Johansson Förening: IKSU 
 
Amanda delgado Johansson, IKSU, har efter Kvartsfinal 1 i SSL Dam den 28 mars 2019 mellan IKSU – 
IBK Dalen anmälts till bestraffning av SIBF Videogrupp gm. Daniel Holm. 
 
- - - - - 
  
BESLUT 
 
Amanda Delgado Johansson ådöms följande bestraffning för våld: 
 
- 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 § 8 punkten Riksidrottsförbundets stadgar 
 
- - - - - 
 
BAKGRUND 
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande från 
Amanda Delgado Johansson 
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
Anmälaren gör gällande att i åberopad videosekvens så ses IKSUs Amanda Delgado Johansson löpa 
in mot Dalens mål när en motspelare redan är positionerad. Delgado Johansson touchar till 
motspelaren bakifrån varpå Delgado Johansson i samma sekvens slår motspelaren med klubban 
över högerhanden. VG anser att Delgado Johansson genom sitt agerande varit likgiltig inför 
möjligheten att tillfoga en motståndare smärta. Detta genom att svinga klubban mot motståndare 
då Delgado måste insett att ett slag med klubban skulle kunna orsaka skada. 
 
Amanda Delgado Johansson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet 
framgår i huvudsak följande. 
 
Delgado Johansson upplever att motspelaren ser att hon kommer springande och medvetet 
försöker störa löpvägen genom att sätta ut rumpan. Delgado Johansson blir frustrerad och av reflex 
så uppstår incidenten. Det har aldrig varit någon avsikt att skada motspelaren. Efter matchen hörde 
Delgado Johansson av sig till motspelaren och bad om ursäkt. Delgado Johansson menar vidare att 
den situationen fått en rättvis bedömning genom den femminutersutvisning som hon ådömdes 
under matchen. 
 
SKÄL 
 
JN gör följande bedömning.  
 
JN konstaterar inledningsvis att det är utrett att Amanda Delgado Johansson medvetet och med 
klubban som tillhygge slår mot sin motspelare. Delgado Johansson riktar slaget i höft/maghöjd och 
träffar därvid motspelaren på handen. Slaget åsamkar i vart fall smärta. 
 
JN finner att Amanda Delgado Johansson har gjort sig skyldig till våld enligt 14 kap 2 § 8 punkten 
Riksidrottsförbundets stadgar. 
 



Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Amanda Delgado Johanssons 
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 Amanda Delgado Johansson 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 enhälligt. 
 
 


