
 

 

  

P R E S S M E D D E L A N D E 

Riksidrottsnämnden ger Boden Hockey rätt 

 

 

Riksidrottsnämnden (”RIN”) har idag i beslut, se bilaga 1, meddelat att Svenska Ishockeyförbundets 

tävlingsbestämmelse (6 kap 1 §) strider mot svensk lag och Europeiska konventionen om mänskliga 

rättigheter samt att Föreningen Hockeyettans villkor att tvinga Boden Hockey att underteckna ett 

samarbetsavtal mot dess vilja strider mot i Sverige gällande allmänna avtalsrättsliga principer. 

 

Beslutet innebär dels att Boden Hockey inte längre kan tvingas vara medlem i Föreningen Hockeyettan 

och dels att RIN anser att Boden Hockey varit i sin fulla rätt att inte underteckna de avtal som Föreningen 

Hockeyettan försökt påtvinga föreningen. 

 

RINs beslut ger uttryck för samma åsikter som Boden Hockey framfört i tvisten mot Hockeyettan.  

 

Nästan 1,5 års kamp för föreningsfrihet, bibehållet självstyre och principen om avtalsfrihet är därmed 

klargjord till Boden Hockeys fördel. 

 

 

- Skönt att RIN nu visar för hela idrottssverige att skiljedomen var felaktig och att vi har haft rätt 

i vår uppfattning hela tiden, säger Joakim Svensson, marknadsansvarig i Boden Hockey.  

 

RIN ogiltigförklarar i sitt beslut innehållet i 6 kap. 1 § av SIFs tävlingsbestämmelser. 

 

- Vi ser fram emot att SIF nu följer RINs anvisning och ändrar sina tävlingsbestämmelser. Detta 

är ett banbrytande klargörande för svensk hockey. Det slår fast att inte bara Boden hockey utan 

varje svensk ishockeyförening ska kunna styra sin egen verksamhet, säger Thomas Regemalm, 

ordförande i Bodens Hockeyförening.   

 

- Hela ishockeysverige borde idag tacka Boden Hockeys ledning. RINs avgörande slår fast 

idrottens värdegrunder och framhåller att kommersiella intressen inte ska kunna tvinga 

idrottsföreningar att ge upp sin rätt till självbestämmande och friheten att själv välja vilka 

avtal man vill träffa, säger Boden Hockeys advokat Jan Lindén. 

 
För mer information kontakta: 
Thomas Regemalm Joakim Svensson eller  Advokat Jan Lindén 
070 624 25 18 070 366 82 61 070 880 74 52 


