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BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Emil Djuse

Förening:

Skellefteå AIK

Adress:

Box 185, 93122 SKELLEFTEÅ

Matchdatum:

2019-02-21

Mellan:

Skellefteå AIK - Luleå HF
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

2019-02-22 - 2019-02-28 - 3 match(er)
15 000:- betalas senast 2019-03-24

BESLUT
Efter match mellan Skellefteå AIK och Luleå HF, SHL, den 21 februari 2019 åläggs Emil
Djuse, Skellefteå, följande straff för ryggtackling (checking from behind):
1.
2.

Avstängning fr.o.m. den 22 februari 2019 t.o.m. den 28 februari 2019. Avstängningen
avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 15 000 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 en anmälan, ett yttrande från Emil Djuse samt en
filmsekvens från händelsen.
Anmälan: När det återstår drygt 1 minut av andra perioden så driver Skellefteåspelaren nr 57
Djuse upp pucken till mittlinjen och dumpar ner pucken i zon. Luleåspelaren nr 29
Gustavsson åker mot pucken och försöker skydda den från Skellefteåspelaren nr 9 som är
på väg mot pucken. Djuse kommer med mycket hög fart ser hela tiden ryggen på Gustafsson
och sätter upp armen i ryggen på Gustavsson samtidigt som han tacklar in Gustafsson i
sargen. Gustafsson åker in i sargen med huvudet först och utan att kunna skydda sig.
Alternativ bestraffning är Boarding.
Emil Djuse har uppgett följande. Efter min dump av pucken i anfallszonen är min intention att
sätta press på Erik Gustavsson är att få fast Luleå i deras försvarszon. Min ambition är att
kila fast Erik Gustavsson i sargen/plexiglaset och vinna pucken. I samband med min kontakt
av Gustavsson så bromsar han och blir låg på ett sätt som jag ej förutspår vilket gör att jag
kommer in i situationen och min armar som jag tänkte fösa in honom i sargen med hamnar
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ovanför hans rygg. Jag upplever att jag kommer in i situationen som första Skellefteå spelare
och ej kommer in som tredje man. Jag känner i kontakten att det blir fel och skyndar mig
fram till Erik Gustavsson och försäkrar mig om att han är okej. Han svarar att det är lugnt.
När situationen inträffar återstår 1,5 minuter av andra perioden och vi har ett 0-2 underläge.
Jag sätter mitt lag i en svår situation med 5 minuters boxplay. Jag tycker att det straffet
motsvarar den olyckliga situationen.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i
anmälan. Nämnden finner det utrett, även med beaktande av att den tacklade spelaren är
något låg i tacklingsögonblicket, att Emil Djuse gjort sig skyldig till en ryggtackling som är
bestraffningsbar. Avstängningens längd bestäms 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:
•
•
•

Tacklingen sker i ryggen på en spelare som befinner sig i en utsatt position nära
sargen.
Den tacklande spelaren kommer med hög fart in i situationen.
Stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 43.
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

Alexander Ramsay

