
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D22/23-01 
Datum för beslut: 2022-09-27 
Beslut meddelat: 2022-09-28 
 
Anmäld part: Joel Ingesson Förening: Mullsjö AIS 
 
Joel Ingesson, Mullsjö AIS, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 2 
§ för en förseelse i match mellan Mullsjö AIS – IBF Falun SSL herr den 17e september 2022. 

Anmälare är Daniel Holm, SIBF Videogrupp. 

 

- - - - - 
  
BESLUT 
 
Anmälan lämnas utan bifall. 
 
- - - - - 
 
 
BAKGRUND 
 
Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan jämte videosekvens även tagit del av yttrande från 
Joel Ingesson.  
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
 
I upptagen videosekvens syns IBF Faluns nummer 22, Emil Johansson driva bollen framåt längs 
sargen med start från mittlinjen i riktning mot hörnet av spelplanen. Mullsjö AIS nummer 21 Joel 
Ingesson, löper snett bakom på Johanssons vänstra sida. Ingesson riktar ett slag med sin klubba 
mot Johanssons fot, vilket träffar, och Johansson faller till backen.  

Ingen utvisning utdömdes i samband med händelsen.  

VG anser att Joel Ingessons agerande har varit brutalt utifrån regelbokens definition där handlingen 
i sig är att bedöma som hänsynslös eller ondsint. Detta utifrån att Ingesson i situationen från en 
position bakom motspelaren slår mot dennes fot utan intention och möjlighet att ta bollen samt att 
motspelaren befunnit sig i en utsatt position utan möjlighet att försvara sig mot slaget. Vidare har 
det även funnits förhöjd risk att Johansson skulle drabbas av skada till följd av slaget. 

Joel Ingesson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig. Av yttrandet framgår följande. 

Vid den aktuella sekvensen jagar Joel Ingesson efter Faluns spelare i defensivt arbete. Joel tillstår att 
han är efter Faluns spelare i sekvensen och i ett försök att störa Falunspelaren riktar Joel ett slag 
mot spelarens smalben. Slaget tar på Falunspelarens fotknöl vilket renderar i smärta.  
 
Tilltaget innehåller inget uppsåt att skada och kan inte heller beskrivas som särskilt våldsamt vilket 
framgår av "bevisen".  Joel Ingesson hade accepterat en 2min utvisning under aktuell match men 
vidare bestraffning är inte rimligt. 
 
SKÄL 
 
JN gör följande bedömning.  
 
JN konstaterar att den anmälda sekvensen möjligen kunde ha föranlett bestraffning under match, 
men att den inte är av sådan art att den skall bestraffas enligt RFs stadgar vare sig som en uppsåtlig 
våldshandling eller försök därtill enligt 14 kap 2 § 8 RF:s stadgar. JN finner inte heller att händelsen är 
att betrakta som ett otillbörligt uppträdande enligt p 7 i nämnda paragraf. 



 
Anmälan ska därför lämnas utan åtgärd och spelaren är därmed fri från ansvar avseende vad han 
anmälts för. 
 
- - - - - 
 
 
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 12 oktober 2022. 
 
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 
 
 
 
Inför avgörande anmälde Erika Palmeby jäv och deltog ej i beslutet. 
 
I avgörandet har deltagit: 
 
Fredrik Borlie (ordf.), Roger Häggkvist, Greger Sandell och Daniel Sandberg.  
 
Beslutet är enhälligt. 
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