
JOHANNESHOV 2019-02-03 
Ärendenr:D-SIF-007646 

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Nick Sörensen 

Förening:  Linköping HC 

Adress:  Gumpekullavägen 1, 58278 LINKÖPING 

Matchdatum:  2019-02-02 

Mellan:  Skellefteå AIK - Linköping HC 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-02-03 - 2019-02-16 - 3 match(er)  
Böter  17 813:- betalas senast 2019-03-04,  

BESLUT 

Efter match mellan Skellefteå AIK och Linköping HC, den 2 februari 2019, SHL, åläggs Nick Sörensen, 
Linköping HC, följande straff för bensvepning (slewfooting): 

1. Avstängning fr.o.m. den 3 februari 2019 t.o.m. den 16 februari 2019.  Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 17 813 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. 
Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning. 

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Nick Sörensen samt en filmsekvens från 
händelsen. 

Anmälan: 11.11 kvar av mittperioden så droppar Linköpingspelaren nr 20 Sörensen pucken bakåt till en 
medspelare. Sörensen fortsätter framåt mot kortsargen och blir upphakad av Skellefteåspelaren nr 26 
Norén. Sörensen får sin klubba framför Norén och sedan sveper han med sitt högra ben bort skridskorna på 
Norén som faller handlöst bakåt i isen utan att kunna skydda sig. 

Nick Sörensen har uppgett följande. Med ca 11.20 kvar av andra perioden så får jag, #20 N.Sörensen, 
pucken längs vänster sida.  Strax efter blå linjen droppar jag pucken bakom mig, #26 Noren hakar upp mig 
fullföljer sedan sin rörelse och styr upp mig i sargen efter jag släppt pucken. Jag tappar lite av min balans 
och hamnar på ett ben. Reaktionen blir att jag försöker återfå min balans genom att föra höger fot framåt. 
Jag får i rörelsen med mig Norens ben och han faller. Min intention är aldrig att fälla Noren. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden 
finner det utrett att Nick Sörensen gjort sig skyldig till bensvepning (slewfooting). Förseelsen bör föranleda 
en avstängning. Nick Sörensen ålades en disciplinär tillrättavisning av Riksidrottsnämnden den 11 april 2018 
(RIN 201-2016/18-14), SIF:s ärende 005425). Den 7 december 2018 ålades han på nytt en disciplinär 
påföljd. Denna gång för en slashing. Påföljden bestämdes till avstängning motsvarande en match (SIF:s 
ärende nr 006770). Nick Sörensen har på nytt gjort sig skyldig till en förseelse som medför en disciplinär 
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påföljd. Återfallen ska beaktas i skärpande riktning vid straffmätningen, även om det varit fråga om mindre 
straffvärda förseelser. Avstängningens längd bestäms med hänsyn härtill till en tid som bedöms motsvara tre 
matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har 
nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   
1. Förseelsen medför skaderisk 
2. Det är fråga om återfall i förseelser som medfört disciplinär påföljd 

14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 52. 

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos 
Riksidrottsnämnden, Box 11016, 10061 STOCKHOLM. Klagoskriften skall ha inkommit till RIN inom två (2) 
veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats. 

På Disciplinnämndens vägnar 
 

 

Johan Nordin 
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