
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D2223-11 
Datum för beslut: 2022-11-29 
Beslut meddelat: 2022-11-30 

 
Anmäld part: Emelie Wibron Förening: Thorengruppen IBK 

 
Emelie Wibron, Thorengruppen IBK, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets 
stadgar 14 kap. 2 § för en förseelse i match mellan Thorengruppen IBK – Malmö FBC i SSL dam den 
27 november 2022. 
 
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 
Emelie Wibron.  
 
Av anmälan framgår följande. 
 
I upptagen videosekvens syns Thorengruppen IBK:s spelare nr 26, Emelie Wibron avsluta mot 
Malmö FBC:s mål. Bollen täcks bort av Malmö FBC:s spelare nr 8. Bollen studsar mot sargen där 
Emelie Wibron når den först. Spelare nr 8 checkar mot Emelie Wibron vid sargen varvid Emelie 
Wibron väljer att vända sig hemåt med bollen. Kamp uppstår där spelare nr 8 lägger sin vänstra arm 
över Emelie Wibrons högra axel. Emelie Wibron för sin höger armbåge bakåt som träffar spelare nr 8 
i huvudet. Strax därefter faller båda till backen. 
 
Ingen utvisning utdömdes i samband med händelsen. VG anser att Emelie Wibrons agerande är att 
bedöma som grovt matchstraff enligt innebandyns regelbok samt att agerandet strider mot 
Riksidrottsförbundets stadgar. Detta då Emelie Wibron med sin armbåge träffar spelare nr 8 i 
huvudet med betydande kraft samt att motspelaren i situationen inte har någon möjlighet att 
försvara sig mot själva armbågen. Utifrån detta finns det därför en stor risk för att skada uppstår hos 
spelare nr 8. 
 
 
Emelie Wibron har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår följande.  
 
Hon är först och främst väldigt ledsen över anmälan eftersom situationen som utspelade sig inte var 
avsiktlig. Hon är en spelare som sätter fair play mycket högt och skulle aldrig någonsin skada någon 
medvetet.  
 
Hon ser alla deras matcher i efterhand och när hon såg den här situationen blev hon väldigt 
förvånad när det såg så mycket värre ut än vad det upplevdes på matchen och det var inget som 
ledde till något efterspel. Hon märke inte ens att hennes armbåge tog på motspelaren och framför 
allt inte på ett hårt eller negativt sätt. Detta var en närkamp som resulterade i att hon föll framåt. 
Hon uppfattade inte heller att motspelaren skadade sig och hon spelade resten av matchen. Någon 
från motspelarnas bänk ropade något till henne och nämnde ”armbåge”, men då förstod hon inte 
vad den motspelaren pratade om eftersom hon inte var medveten om att hennes armbåge hade 
slagit i motspelaren. När hon såg att motspelaren ramlade så kollade hon läget med henne och sa 
att det inte varit meningen att göra henne illa på något sätt. 
 



Eftersom det gick bra med motspelaren som spelade vidare direkt så blev det ingen större grej av 
det. Det var första bytet i matchen så den hade knappt startat. Varken senare under matchen eller i 
efterhand blev det något snack kring situationen. Därför kom det som en chock när hon fick besked 
om att hon blivit anmäld till bestraffning. 
 
På matchen upplevde hon att motspelaren sliter tag i henne bakifrån när hon har bollen så att hon 
tappar balansen och ramlar. Som en följd av rycket i axeln åker hennes vänstra arm upp och sedan 
hennes armbåge bakåt när hon faller framåt. Det är absolut ingen medveten rörelse med armen. 
Och hon tror inte motspelaren blev träffad så hårt eftersom hon inte själv kände något och inte 
heller motspelaren visade några tecken på att hon skadat sig eller fått särskilt ont i situationen. 
Under exakt hela tiden har hon blicken på bollen. Motspelaren sliter i henne med sin arm och lägger 
tyngd på henne så att hon tappar balansen och i sitt försök att stå på benen och i samband med att 
hon ramlar så åker hennes högra arm oavsiktligt bakåt. Domaren dömer frislag till henne vilket 
kändes helt rimligt och det var dags för byte. 
 
Händelsen utspelade sig endast 50 sekunder in i matchen så det fanns inte några upprörda känslor 
från något håll. Det var en ren olyckshändelse att hennes armbåge åkte upp mot motspelarens 
axel/huvud och hon skulle aldrig göra en sådan här sak medvetet. Dagen har varit extremt jobbig för 
henne då hon under inga omständigheter vill förknippas med någon form av bestraffningsärende. 
Hon hoppas att Juridiska nämnden förstår att det inte fanns något uppsåt i denna händelse och att 
hennes arm rör sig oavsiktligt på detta sätt som en följd av närkampen med motspelaren och för att 
hon tappar balansen.  
 
SKÄL  
 
JN gör följande bedömning. 
 
JN konstaterar inledningsvis att Emelie Wibron rent objektivt träffar motspelaren i ansiktet med en 
armbåge. Det är ensamt inte tillräckligt för att bestraffning ska ådömas. För att det ska vara en 
bestraffningsbar förseelse enligt Riksidrottsförbundets stadgar behöver det vara styrkt att Emelie 
Wibron haft för avsikt att utdela en armbåge eller åtminstone att hon varit likgiltig inför effekten av 
sitt agerande. Olyckshändelser omfattas inte av bestraffning (se t.ex. RIN 88/13-14). 
 
Emelie Wibron har i sitt yttrande till JN lyft fram att motspelaren slet tag i henne bakifrån. Som en 
följd av detta tappade Emelie Wibron balansen och ramlade samt som en följd av rycket åkte 
hennes armbåge bakåt. JN anser att förklaringen inte går att bortse ifrån och den får även visst stöd 
av videosekvensen över händelsen. Det föreligger därmed tveksamhet kring om det varit fråga om 
en avsiktlig armbåge eller om det varit en olyckshändelse. Enligt Riksidrottsförbundet stadgar ska 
JN i tveksamma fall hellre fria än fälla. JN finner vid en sammantagen bedömning att anmälan mot 
Emelie Wibron ska lämnas 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 14 december 2022. 
 
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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