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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Niki Petti 

Förening:  Mora IK 

Adress:  Box 142, 79223 MORA 

Matchdatum: 2019-02-02 

Mellan:  Färjestad BK - Mora IK 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-02-03 - 2019-02-23 - 5 match(er)  
Böter  19 263:- betalas senast 2019-03-04,  

BESLUT 

Efter match mellan Färjestad BK och Mora IK, SHL, den 2 februari 2019 åläggs Niki Petti, 
Mora IK, följande straff förhuvudtackling (checking to the head): 

1. Avstängning fr.o.m. den 3 februari 2019 t.o.m. 23 februari 2019.  Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 19 263 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 fem matcher. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Niki Petti samt en filmsekvens 
från händelsen. 

Anmälan: I samband med ett nedsläpp 4 minuter in i tredje perioden så börjar 
Färjestadspelaren nr 18 Ottosson och Moraspelaren nr 96 Petti att knuffa på varandra. 
Ottosson åker bort från Petti som då gör en hård och våldsam crosschecking mot huvud och 
hals på Ottosson. 

Niki Petti har uppgett följande. As I approached the face-off circle to take the draw, number 
18 on FBK began to tell me that the hit I had laid on him the shift before was a nasty and 
dirty hit. Although in my eyes it was a clean hockey hit. When the referee dropped the puck 
we exchanged cross checks resulting in me hitting him high in the shoulder. As a hockey 
player I understand that it was not the best course of action, but I do think that it was a little 
bit embellished. With that being said I had no intentions on hurting the FBK player. I take full 
responsibility for my actions and do not intend to hurt my opponents during a match as I am 
not a dirty hockey player. Of my 2 years playing professional hockey I have never been 
suspended or even come close to such consequences. To my knowledge, the FBK player 
was not injured after the incident and continued to play the rest of the match. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i 
anmälan. Nämnden finner det utrett att Nick Petti gjort sig skyldig till en huvudtackling. 
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Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som 
bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår 
av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   

1. Det är fråga om en medveten crosschecking mot huvudet helt utanför spelet. 
2. Förseelsen är respektlös. 
3. Skaderisk. 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44. 

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 
 


