
JOHANNESHOV 2018-10-31 
Ärendenr:D-SIF-006137

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Sebastian Ohlsson  

Förening:  Timrå IK 

Adress:  Box 263, 86126 TIMRÅ 

Matchdatum: 2018-10-30 

Mellan:  Timrå IK - Luleå HF 
  SHL 

Domare/Anmälare Christer Lärking 

Avstängningsperiod 2018-10-31 - 2018-11-18, 5 match(er) 
Böter  20 125:- betalas senast 2018-11-30 

BESLUT 

Efter match mellan Timrå IK och Luleå HF den 30 oktober 2018 åläggs Sebastian Ohlsson, 
Timrå IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head): 

1. Avstängning fr.o.m. den 31 oktober 2018 t.o.m. den 18 november  2018. 
Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 20 125 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 en anmälan som skett i efterhand av ansvarig för SHL:s 
situationsrum, Christer Lärking, samt en filmsekvens från händelsen. Sebastian Ohlsson har 
beretts tillfälle att yttra sig men har valt att inte göra det.  

Anmälan: 12.45 in på första perioden så lägger Timrå ner pucken på mål som styrs ut i 
hörnet av målvakten. Luleåspelaren nr 39 Själin spelar direkt iväg pucken. Timråspelaren nr 
72 Ohlsson kommer med fart ner mot Själin. I tacklingsögonblicket så hoppar han och för 
armen mot huvudet på Själin. Själin avbryter matchen och återkommer inte mer. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i 
anmälan. Nämnden finner det utrett att Sebastian Ohlsson gjort sig skyldig till en otillåten 
huvudtackling. 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: 
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• Det är fråga om en tackling med hopp och höga armar 
• Stor 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 
 

Alexander Ramsay 


