
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D2223-14 
Datum för beslut: 2023-01-25 
Beslut meddelat: 2023-01-26 

 
Anmäld part: Emil Jacobsson Förening: Jönköpings IK 

 
Emil Jacobsson, Jönköpings IK, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 
kap. 2 § för en förseelse i match mellan Pixbo Wallenstam IBK – Jönköpings IK i SSL herr den 15 
januari 2023. 
 
Anmälare är Daniel Holm, SIBF Videogrupp (VG). 
 
- - - - - 
  
BESLUT 
 
Anmälan lämnas utan bifall. 
 
- - - - - 
 
BAKGRUND 
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande från 
Emil Jacobsson.  
 
Av anmälan framgår följande. 
 
I upptagen videosekvens syns Pixbo Wallenstam spelare nr 65, Daniel Kalentun, driva bollen framåt 
längs sargen in på offensiv planhalva. Jönköpings IK:s nummer 81, Emil Jacobsson, löper ut mot 
sargen och mot Kalentuns löpväg. Kalentun tvingas att vika in mot mitten av banan varvid 
Jacobsson då vrider upp kroppen och utdelar en tackling som träffar Kalentun. 
 
I samband med situationen utdömdes en utvisning om 2+2 för hårt spel. 
 
VG anser att Jacobssons agerande är att bedöma som grovt matchstraff enligt innebandyns 
regelbok samt att agerandet strider mot Riksidrottsförbundets stadgar. Detta då Jacobsson med sin 
axel träffar Kalentun i huvudet med betydande kraft samt att Kalentun i situationen inte har någon 
möjlighet att försvara sig mot tacklingen. Utifrån detta finns det således en stor risk för att skada 
uppstår hos Kalentun. 
 
Emil Jacobsson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Av yttrandet genom Fredrik Kronander framgår följande. 
 
Daniel Kalentun driver upp bollen längs med sargen och Emil går ut för att täcka den ytan. Kalentun 
kommer snabbt mot honom och han tror att Kalentun ska bromsa in. Det går väldigt fort och han 
inser att det kommer bli en kollision. Han kan inte undvika den, utan börjar i säkerhetstänk vrida 
bort axeln för att skydda sitt huvud och vända ryggen till för att lindra smällen, vilket tydligt framgår 
av videosekvensen.  
 
Det är ingen tackling och det finns ingen intention att skada Daniel som träffar honom olyckligt 
vilket han är väldigt ledsen för.  
 
SKÄL  
 
JN gör följande bedömning. 
 
JN konstaterar att den anmälda sekvensen har föranlett bestraffning under match. JN anser inte att 
agerandet är av sådan art att det ska leda till ytterligare bestraffning enligt RFs stadgar vare sig som 



en uppsåtlig våldshandling eller försök därtill enligt 14 kap 2 § 8 RF:s stadgar. JN anser inte heller att 
händelsen är att betrakta som ett otillbörligt uppträdande enligt p 7 i nämnda paragraf. 
 
Anmälan lämnas därför utan bifall. 
 
- - - - - 
 
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. 
 
Överklagande 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 enhälligt. 
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