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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Sebastian Ohlsson 

Förening:  Timrå IK 

Adress:  Box 263, 86126 TIMRÅ 

Matchdatum: 2019-02-16 

Mellan:  Timrå IK - Brynäs IF 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-02-17 - 2019-02-21 - 2 match(er)  
Böter  8 750:- betalas senast 2019-03-20 

BESLUT 

Efter match mellan Timrå IK och Brynäs IF, SHL, den 16 februari 2019, åläggs Sebastian 
Ohlsson, Timrå IK, följande straff för interference: 
1. Avstängning fr.o.m. den 17 februari 2019 t.o.m. den 21 februari 2019.  
Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 8 750 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 två matcher.  

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Sebastian Ohlsson samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: När det återstår drygt 1 minut av period 2 så kommer en Timråspelare med pucken 
i neutralzon och åker in 2 meter i anfallszon utmed blålinjen. Brynäs har 3 spelare som 
backcheckar och även Brynässpelaren nr 44 Blomqvist är där och sätter press på 
puckförarande Timråspelare. Timråspelaren nr 72 Ohlsson kommer med fart från sidan och 
tacklar en oförberedd Blomqvist som inte får chansen att försvara sig. 

Sebastian Ohlsson har uppgett följande. Min syn på situationen efter att ha sett den flera 
gånger är densamma som under matchen. Det vill säga att jag kommer mot offensiv blå 
tillsammans med en medspelare och väljer att påbörja åkvägen bakom honom för att inte 
åka offside men samtidigt hålla uppe farten. Fortsätter den åkvägen jag påbörjat för att 
eventuellt få en överlämning/dropp och där av är 100% av mitt fokus på min medspelare och 
att jag eventuellt kan få pucken i vilket ögonblick som helst vilket också syns på bilderna. 
Samtidigt kommer en av deras spelare i motsatt åkriktning och ingen av oss hinner reagera 
innan det är försent. Jag kommer i högre fart och är inte lika låg som honom när krocken 
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sker och där av får han ta emot den största delen av smällen. Jag anser att det är bådas 
ansvar att ha bättre uppsyn då ingen av oss är puckförare men båda har ändå fullt fokus på 
pucken. Han kunde lyckligtvis fortsätta matchen. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i 
anmälan. Nämnden finner det utrett att Sebastian Ohlsson gjort sig skyldig till en 
interference. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Sebastian Ohlsson blev i beslut 
meddelat den 31 oktober 2018 avstängd i fem matcher för en huvudtackling (ärende nr D-
SIF-006137) vilket medför straffskärpning utifrån grundförseelsen. Avstängningens längd 
bestäms därför med beaktande av återfallet till en tid som bedöms motsvara två matcher. 
Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen 
har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 
• Skaderisk. 
• Det är fråga om återfall.   

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 56. 

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 
 


