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BESLUT
Viktor Klintsten

Storvreta IBK

Anmäld part

Förening

Daniel Böcker

,

Andreas Lybacken

,

Anmälare

Anmälares adress

Enligt anmälan har Viktor Klintsten i samband med matchen Mullsjö AIS - Storvreta IBK, 2021-10-10 i SSL Svenska Superligan Herr, gjort sig skyldig till förseelsen, 14 kap. 2 § 7 p, Otillbörliga uppträdanden,
Riksidrottsförbundets stadgar.
Yttrande förelåg från den anmälde vid beslutet.
Juridiska Nämnden har vid sammanträde 2021-10-19 behandlat anmälan och beslutar:
att

förseelsen inte föranleder något straff utöver den automatiska avstängningen enligt tävlingsreglerna.

Fortsättning på nästa sida!
Svenska Innebandyförbundet, Juridiska Nämnden, Box 1047, 171 21 SOLNA.
Telefon kundtjänst 08-5142 74 00. E-post: disciplin@innebandy.se

BAKGRUND
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande från Viktor Klintsten.
Anmälarna, som är matchdomare, gör gällande i huvudsak följande.
I början av tredje perioden spelade Storvreta IBK bollen från sitt vänstra defensiva hörn till sitt högra defensiva
hörn. Jesper Sankell, Mullsjö AIS, som befann sig i det vänstra hörnet, löpte efter bollen. Han tog vägen framför
Storvretas mål och sprang utanför målvaktsområdet, i vilket målvakten Viktor Klintsten befann sig. I samband med
att Jesper Sankell närmade sig snett bakifrån reste sig Viktor Klintsten upp. När Jesper Sankell skulle passera
parallellt utanför målvaktsområdet tog Viktor Klintsten ett steg ut mot Jesper Sankell och satte upp sin vänstra arm
i ansiktet på denne.
Handlingen skedde hastigt och utan förvarning. Handlandet innefattade inte någon egentlig slagrörelse, men
Jesper Sankell kom springandes med fart och saknade därför möjlighet att skydda sig mot den plötsligt utsträckta
armen. Träffen med armen i ansiktet skedde därför med viss kraft. Jesper Sankell föll till marken med i vart fall
tydlig smärta som följd. Anmälarna uppfattade dock inget blodvite i samband med händelsen och Jesper Sankell
kunde fortsätta matchen, vilket talar för att ingen allvarlig skada uppstod.
Det är uppenbart att Viktor Klintstens handlande skett avsiktligt. Eftersom det avser viss våldsutövning mot
ansiktet i en spelsituation som inte är nära bollen saknas utrymme för att bedöma förseelsen som något annat än
en brutal förseelse enligt Svenska Innebandyförbundets regelhandbok. Handlingen har dessutom skett helt
oprovocerat.
Viktor Klintsten har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår i huvudsak följande.
Det är obefogat att se incidenten som brutal då ingen riktad kraft eller slagrörelse används och syftet var inte att
träffa ansiktet. Det syns på videosekvensen att han inte heller har syfte att skada eller sätta emot med kraft då
hans kropp efter kollisionen roterar vilket tydliggör att han inte var beredd på kollisionen.
Han säger inte att han är utan skuld till kollisionen, men han tycker det är en kollision i en spelsituation och att
straffet bör stanna på den automatiska avstängning om en match som följd av att matchstraff 3 utdelades.
SKÄL
JN gör följande bedömning.
Med hänsyn till vad som framgår av videosekvensen står det enligt JN klart att Viktor Klintsten genom sin rörelse
med armen avsiktligt sökt kontakt med sin motspelare för att hindra eller störa honom från att gå på bollen. Även
om det är som Viktor Klintsten anfört, att avsikten inte var att träffa ansiktet, har det funnits en klar risk att så skulle
ske och han har varit likgiltig inför den risken. Med hänsyn till den fart motspelaren kom in i situationen förelåg,
även om Viktor Klintsten inte haft någon särskild kraft i sin rörelse, en uppenbar skaderisk. Motspelaren drabbades
åtminstone av tydlig smärta till följd av rörelsen.
Vidare finner JN vid en sammantagen bedömning att det inte är styrkt att Viktor Klintsten agerat i avsikt att skada
sin motspelare. Detta främst utifrån att kraften i kollisionen var en följd av motspelarens fart. Agerandet har dock
varit vårdslöst och förseelsen ska i sådan situation rubriceras så som ett otillbörligt uppträdande i den s.k.
”brottskatalogen” 14 kap 2 § Riksidrottsförbundets stadgar (jfr Riksidrottsnämndens beslut 815/16-14).
JN finner därför att Viktor Klintsten gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande enligt Riksidrottsförbundets stadgar
14 kap 2 § 7 punkten.
Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Viktor Klintstens förseelse ska motsvara
bestraffning i form av avstängning under viss tid motsvarande en (1) match, beräknat på det lag som han deltog i
vid anmälningstillfället. Då Viktor Klintsten ådömts matchstraff 3 innebär detta en automatisk avstängning i
nästkommande match i samma tävling. JN anser att bestraffningen ska stanna härvid.
Anmälan föranleder därför ingen ytterligare åtgärd.
----Part som är missnöjd med beslutet kan överklaga inom två (2) veckor från den dag beslutet meddelades, d.v.s.
senast 2021-11-03 till Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm.
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