
 
 

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd 
 

BESLUT 
Ärendenummer: JN D2223-02 
Datum för beslut: 2022-10-04 
Beslut meddelat: 2022-10-05 

 
Anmäld part: Leo Olsson Förening: Mullsjö AIS 

 
Leo Olsson, Mullsjö AIS, har anmälts till bestraffning enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 2 § 
för en förseelse i match mellan Pixbo Wallenstam IBK - Mullsjö AIS i SSL herr den 25 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 
Leo Olsson.  
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande. 
   
I upptagen videosekvens syns Pixbo Wallenstam spela bollen framåt i banan i slutet på andra 
perioden. Bollen lyfts av Pixbo mot bortre delen av slottet där Pixbos nummer 2, William Lindh är 
placerad med ryggen mot målet. Lindh tar emot bollen och avslutar mot mål. Under tiden som 
Lindh tar emot bollen har Leo Olsson vänt sig om och påbörjat en löpning mot Lindh. Efter att Lindh 
har avslutat utdelar Olsson en tackling mot Lindh varav Lindh faller till golvet. I samband med 
händelsen utvisades Olsson 2 minuter för hårt spel.  
  
VG anser att Leo Olssons agerande är att bedöma som brutalt utifrån regelbokens definition där 
handlingen i sig ska vara hänsynslös. Agerandet bedöms även strida mot Riksidrottsförbundets 
stadgar. Detta då Olsson i situationen endast söker kontakt med motspelaren utan intention eller 
möjlighet att spela mot bollen. Då motspelaren precis avslutat och har fokus mot var bollen tar 
vägen får det anses att motspelaren befunnit sig i en utsatt position utan möjlighet att försvara sig 
mot tacklingen. Vidare har det även funnits förhöjd risk att Lindh skulle drabbas av skada till följd av 
tacklingen.  
 
Leo Olsson har inför avgörandet i JN beretts tillfälle att yttra sig.  
 
Av yttrandet genom Daniel Unoson framgår följande.  

 
Leo Olsson yrkar att JN lämnar anmälan om bestraffning utan åtgärd givet nedan angivna grunder.  
Leo Olsson beskriver den anmälda situationen genom att tillstå att han går in i en duell precis efter 
att Pixbospelaren genomfört ett avslut mot Mullsjös mål. I duellen delar Olsson ut en tackling 
genom kroppskontakt axel mot axel med en kraft som inte är överdrivet tilltagen.  Det finns ingen 
intention eller uppsåt att skada och inte heller någon annan kroppsdel (såsom armbåge) som aktivt 
deltar i tacklingen. Olsson uppfattar att tacklingen inte tar speciellt illa/ojuste och absolut inte 
på/mot huvudet på Pixbospelaren men att denna troligtvis upplever en större smäll i kontakten 
med golvet i efterföljande rörelse.  Situationen kan möjligtvis upplevas/bedömas som något tuff 
givet Pixbospelarens rörelser i samband med att denna faller till golvet.  Eventuellt förstärks 
situationen genom att Pixbospelaren rullar runt på golvet i onaturlig utsträckning. 
 
 



SKÄL  
 
JN gör följande bedömning.  
 
JN konstaterar att den anmälda sekvensen innefattar en tackling axel mot axel med viss kraft vilket 
föranledde bestraffning under matchen.  JN menar dock att tacklingen inte är av sådan art att den 
skall 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 finner 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 19 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 
 
 
I avgörandet har deltagit: 
 
Fredrik Borlie (ordf.), Roger Häggkvist, Greger Sandell och Erika Palmeby.  
 
Beslutet är enhälligt. 
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