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BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
 
Namn:  Darren Nowick  
 
Förening:  Skellefteå AIK 
 
Adress:  Box 185, 93122 SKELLEFTEÅ 
 
Matchdatum: 2020-02-18 
 
Mellan:  Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 
  SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 2020-02-19 - 2020-02-22 - 2 match(er)  
 
 
BESLUT 
 
Efter match mellan Skellefteå AIK och Djurgårdens IF, SHL, den 18 februari 2020 åläggs 
Darren Nowick, Skellefteå AIK, följande straff för skallning (head butting): 
 
Avstängning fr.o.m. den 19 februari 2020 t.o.m. 22 februari 2020.  Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
 
Avstängningen bedöms motsvara två matcher. 
 
 
SKÄL 
 
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Darren Nowick samt en 
filmsekvens från händelsen. 
 
Anmälan: Nästan 3 minuter in på period 3 så är det spel i Djurgårdens försvarszon. Pucken 
spelas ner mot kortsargen till en Skellefteåspelare. Djurgårdsspelaren nr 56 Norell går ut mot 
Skellefteåspelaren nr 9 Nowick vid kortsargen. När Norell närmar sig Nowick så böjer Nowick 
fram huvudet och skallar Norell i ansiktet med sidan av hjälmen. 
 
Darren Nowick har uppgett följande. Myself and nr 56 are battling the whole shift and the 
puck went to the corner and as it was coming around the boards I tried to create space by 
hitting nr 56 and while doing so my head accidentally hit his chin. Looking at the play, I don’t 
think it was aggressive at all and my head very lightly touches his chin and as you can see nr 
56 wasn’t very effected by the play.  
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Darren Nowick gjort sig skyldig till en skallning. Förseelsen bör 
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föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 
två matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   
 

• Det är fråga om en medveten skallningsrörelse 
• Skaderisk 

 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48 
 
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 
 


