
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D2223-15b 
Datum för beslut: 2023-01-25 
Beslut meddelat: 2023-01-26 
 
Anmäld part: Kevin Haglund Förening: FBC Kalmarsund, 
 
Kevin Haglund, FBC Kalmarsund, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 
14 kap. 2 § för en förseelse i match mellan FBC Kalmarsund - Växjö IBK i Svenska Cupen den 18 
januari 2023. 
  
Anmälare är Videogranskningsgruppen (VG) genom Daniel Holm. 
 
- - - - - 
  
BESLUT 
 
Kevin Haglund ådöms följande bestraffning för otillbörligt uppträdande: 
 
- Avstängning fr.o.m. 2023-01-20 t.o.m. 2023-01-25. Avstängningen avser all innebandy och gäller 
deltagande i tävling och uppvisning.  
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 7 punkten Riksidrottsförbundets stadgar 
 
- - - - - 
 
BAKGRUND  
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan även tagit del av videosekvens över händelsen.   
 
Av anmälan framgår i huvudsak följande.  
  
I upptagen videosekvens syns Växjö IBK:s spelare nr 18 driva bollen förbi FBC Kalmarsunds spelare 
nr 66, Kevin Haglund, och framåt längs sargen in på offensiv planhalva. När motspelaren har 
passerat Kevin Haglund vänder sig han om efter motspelaren. Bollen rinner från motspelaren 
samtidigt som Kevin Haglund från en position bakom motspelaren utför en spearing på denne som 
träffar honom mot underlivet.   
 
VG anser att Kevin Haglunds agerande är att bedöma som grovt matchstraff enligt innebandyns 
regelbok samt att agerandet strider mot Riksidrottsförbundets stadgar. Då Kevin Haglund agerar 
bakom ryggen på motspelaren kan han inte vara medveten om situation och då inte heller försvara 
sig mot spearingen. Handlingen som Kevin Haglund utför är även en medveten handling med 
klubban och spearingen riktas mot motspelarens underliv där risken för skada är mycket stor. 
Agerandet är även mycket osportslig och ska inte utgöra en del av spelet. Slutligen utför Kevin 
Haglund handlingen i en situation där denne är överspelad och inte har någon chans att nå bollen.   
 
Kevin Haglund har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig och anför följande. 
 
Situationen han är anmäld för är väldigt olycklig och det är givetvis djupt tragiskt att utfallet blev 
som det blev. Han hade aldrig någon avsikt att skada eller använda sin klubba för att åkomma 
motspelaren någon skada. Dock är han fullt medveten om att han oavsett situation innehar 
ansvaret för sin egna klubba.   
 
Han bryter bollen av motspelaren och bollen är på väg mot sargen varpå han flyttar sin klubba från 
insidan av motspelaren för att komma runt och ta bollen på utsidan vid sargen. Mitt i den aktuella 
rörelsen så träffar bollen motspelarens högerfot och han sparkar bollen framåt i banan. Han blir 
avvaktande för någon hundradel innan han ser att deras back kommer att vara först på bollen och 
då vill springa på kontring.   
 



Det är i det läget när han vänder sig om för att springa framåt i banan som han träffar motspelare,n 
men inte med någon märkvärdig kraft och helt ovetandes om att klubban har befunnit sig mellan 
hans ben. Han vill förtydliga att när hans klubba lämnar golvet och rör sig uppåt så träffar han inte 
motspelaren. Han träffar först när han börjar springa för en kontring. Hade han slagit rakt upp 
mellan motspelarens ben eller gjort det medvetet hade motspelaren haft svårt att kunnat röra sig så 
långt som han gjorde, förmodligen hade motspelaren dessutom reagerat kraftigare än han gjorde 
och definitivt inte haft förmågan att spela så tätt inpå händelsen. 
 
Han håller inte med VG:s bedömning om att handlingen är avsiktlig. Eftersom den inte är avsiktlig 
kan den inte heller klassas som osportslig. Sedan använder VG helt irrelevant och felaktig 
information när dom säger att han är överspelad och inte har chans att nå bollen.   
 
Situationen var redan löst då han brutit bollen från motspelaren tillräckligt för att han skulle tappa 
den till vårt lag. Så det hade varit otroligt ointelligent av honom att göra någonting medvetet när de 
hade bollen och dessutom vid en möjlig kontringssituation.   
 
SKÄL  
  
JN gör följande bedömning.  
 
JN finner att det genom utredningen är styrkt att Kevin Haglund avsiktligt utför två rörelser med sin 
klubba upp mellan motspelarens ben. Utfallet blev att motspelaren träffades i underlivet, vilket 
medförde smärta och påtaglig skaderisk. JN finner det inte styrkt att själva träffen i underlivet var 
avsiktlig, men genom att Kevin Haglund är ansvarig för hanteringen av sin klubba har agerandet 
varit vårdslöst. 
 
JN konstaterar att den anmälda förseelsen ska rubriceras som ett otillbörligt uppträdande i den s.k. 
”brottskatalogen” 14 kap 2 § 7 Riksidrottsförbundets stadgar.  
 
Gällande straffvärdet finner JN efter en samlad bedömning att Kevin Haglunds 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. 
  
JN noterar att Kevin Haglund genom tidigare beslut i ärendet varit avstängd under utredning sedan 
den 20 januari 2023. Under denna period har Kevin Haglund avtjänat avstängning från all innebandy 
motsvarande en (1) match och sutten tid ska inräknas i slutlig avstängningsperiod. 
 
JN beslutar att stänga av Kevin Haglund fr.o.m. 2023-01-20 t.o.m. 2023-01-25. 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 9 februari 2023. 
 
Överklagan skickas till riksidrottsforbundet@rf.se alt. Riksidrottsnämnden Box 11016, 100 61 
Stockholm. 
 
 
Svenska Innebandyförbundet 
Juridiska nämnden 
 
     
Fredrik Borlie    Linda Noppa e.u. 
Ordförande    Förbundsjurist 
 
 
I avgörandet har deltagit Fredrik Borlie (ordf.), Roger Häggkvist, Greger Sandell, Daniel Sandberg 
och Erika Palmeby. 
 
Beslutet är inte enhälligt.  
 

mailto:riksidrottsforbundet@rf.se


Fredrik Borlies och Greger Sandells skiljaktiga mening 
 
Vi instämmer i majoritetens slutsats att Kevin Haglund har gjort sig skyldig till otillbörligt 
uppträdande enligt 14 kap. 2 § 7 Riksidrottsförbundets stadgar. Vi har dock en annan uppfattning 
om förseelsens straffvärde som vi anser bör uppgå till två (2) matchers avstängning. 
 


