
JOHANNESHOV 2018-03-02 
Ärendenr:D-SIF-005320

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Jörgen Sundqvist  

Förening:  Brynäs IF 

Adress:  Gavlehovsvägen 13, 80633 GÄVLE 

Matchdatum: 2018-03-01 

Mellan:  Brynäs IF - Frölunda HC 
  SHL 

Domare/Anmälare Christer Lärking 

Avstängningsperiod 2018-03-02 - 2018-03-12, 5 match(er) 
Böter  39 100:- betalas senast 2018-04-01 

BESLUT 

Efter match mellan Brynäs IF - Frölunda HC, SHL, den 2018-03-01, åläggs Jörgen 
Sundqvist, Brynäs IF, följande straff för tackling mot huvudet (checking to the head) 

1. Avstängning fr.o.m. 2 mars 2018 t.o.m. 12 mars 2018. Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om nivå 39 100 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 5 matcher. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Jörgen Sundqvist samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: Efter 5.30 av tredje perioden så kampar Frölundaspelaren nr 51 Rosseli Olsen och 
Brynässpelaren nr 5 Kilström om pucken. Pucken ligger fri i hörnet när Brynässpelaren nr 22 
Sundqvist ser ut att åka för att hämta upp pucken. På vägen mot pucken så ställer han om 
skridskorna åt höger och tacklar en försvarslös Rosseli Olsen i huvudet. Rosseli Olsen utgår 
från matchen och spelade inte mer. 

Jörgen Sundqvist: Jag uppfattar att det är en kampsituation i sarghörnet och pucken åker 
iväg från spelarna. Då åker jag dit för att hämta pucken, samtidigt är Rosseli på väg loss ifrån 
situationen med Kilström. Min mening är då att stänga Rosselis väg så jag kommer först till 
pucken. Jag uppfattar inte att Rosseli är så lågt med huvudet och har svängt om. Min fart är 
låg och jag håller armarna intill kroppen, armen åker upp efter själva träffen. Det fanns ingen 
intention till att träffa Rosselis huvud och jag uppfattar händelsen som en olycklig situation. 
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Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det 
utrett att Jörgen Sundqvist gjort sig skyldig till checking to the head. Förseelsen bör föranleda 
en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 5 matcher. 
Jörgen Sundqvist ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid 
straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   

• medveten tackling där all kraft träffar huvudet 
• tredje man 
• stor skaderisk och spelaren blir skadad 

Tillämplig regel: 14 kap. 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 124 

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 
 

Josefin Mallmin 


