JOHANNESHOV 2020-03-06
Ärendenr:D-SIF-010869

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Niklas Svedberg

Förening:

Djurgårdens IF

Adress:

Box 2, 12125 STOCKHOLM-GLOBEN

Matchdatum:

2020-03-05

Mellan:

Djurgårdens IF - Luleå HF
SHL

Domare/Anmälare

Anders Jansson

Avstängningsperiod

2020-03-06 - 2020-03-10

BESLUT
Efter match mellan Djurgårdens IF och Luleå HF, SHL, den 5 mars 2020 åläggs Niklas Svedberg,
Djurgårdens IF, följande straff för physical abuse of officials:
Avstängning fr.o.m. 6 mars 2020 t.o.m. den 10 mars 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 Niklas Svedberg samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: Efter slutsignal i första perioden uppstår gruff där Djurgårdens målvakt Niklas Svedberg är upprörd
pga ett avlossat skott i samband med slutsignal. Han vill åt Luleåspelaren Einar Emanuelsson, han ändrar
också riktning och vill även komma åt Luleås Emil Larsson som retar upp Svedberg. På sin väg fram knuffar
han bort och träffar mig som försöker gå emellan och avstyra bråket och därmed göra mitt arbete. Han slår
till mig med sin stöthandske i ansiktet, träffen tar på läppen. Svedbergs agerande är ansvarslöst och han
respekterar inte min närvaro och hans handlande resulterar i en svullen läpp.
Niklas Svedberg har uppgett följande. Niklas Svedberg och Djurgården vill göra gällande att anmälan till
disciplinnämnden i sin händelsebeskrivning har ett viktigt faktafel när det gör gällande att Niklas Svedberg
ska ha knuffat bort linjedomare Anders Jansson. Vi ber därför disciplinnämnden noggrant titta på
matchvideon och situationen i sin helhet och ta följande händelsebeskrivning i beaktning. Efter slutsignalen
avlossar Luleås spelare Emanuelsson ett skott mot Svedberg som reagerar genom att åka ur sitt mål med
riktning mot Emanuelsson. 3 Djurgårds-spelare och 1 Luleå-spelare hamnar runt Emanuelsson och de båda
linjemännen ansluter snabbt till situationen. Niklas Svedberg, Djurgårdens spelare Tom Nilsson och Luleås
spelare Emil Larsson ansluter strax därpå till gruppen. Emil Larsson väljer då att med flit åka in i Niklas
Svedbergs rygg varpå Tom Nilsson och Niklas Svedberg reagerar. Tom Nilsson börjar föra bort Emil Larsson
från situationen och Niklas Svedberg gör ett utfall mot Emil Larsson med sin vänsterarm och plockhandske.
Emellertid missar Niklas Svedberg sitt utfall och i den efterföljande rörelsen när han återfår balansen åker
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den andra (höger)armen framåt och träffar linjedomare Anders Jansson som befinner sig strax bredvid.
Niklas Svedberg är helt omedveten om att han träffar linjedomaren och fortsätter därefter sitt utfall mot Emil
Larsson.
Niklas Svedberg och Djurgården vill betona att Svedberg inte medvetet puttar bort linjedomaren. Att
Svedbergs högra arm träffar domaren sker oavsiktligt och utan uppsåt, när han är på väg efter Luleås
spelare Emil Larsson. Linjedomaren Anders Jansson har ingen position emellan Svedberg och Larsson utan
är vid sidan om Svedberg, vilket gör att han är utanför Svedbergs synfält. Niklas Svedberg uppfattar ingen
kommunikation från linjedomaren i den uppkomna situationen, ej heller att linjedomaren ska ha blivit knuffad
av honom. Ingen från domarteamet har heller uppmärksammat Niklas Svedberg eller Djurgården om att
situationen inträffat vare sig under eller efter matchen.
Svedbergs agerande i den uppkomna situationen kan givetvis uppfattas ansvarslöst men samma argument
kan ju användas till flera spelares beteende i denna situation. Likaså kan ju i princip alla gruff-situationer
under en säsong som har linjemän närvarande bedömas vara ansvarslösa. Den avgörande faktorn för
fällande dom bör vara huruvida spelaren gjort en handling mot linjedomaren avsiktligt och/eller med uppsåt
och här menar Niklas Svedberg och Djurgården att så verkligen inte har skett.
Mot bakgrund av detta så anser vi att anmälan till disciplinnämnden inte bör medföra någon bestraffning för
Niklas Svedberg
Disciplinnämnden gör följande bedömning Av utredningen framgår att Svedberg kommer in i situation när
domaren redan är på plats för att ta kontroll på situationen. Även om utredningen inte ger stöd för att
Svedberg med direkt avsikt velat tillfoga domaren skada visar hans agerande utifrån domarens position att
han varit likgiltig till följderna av sitt agerande. Nämnden finner det därför utrett att Niklas Svedberg gjort sig
skyldig till physical abuse of officials. Förseelsen bör föranleda en avstängning, som dock kan stanna vid en
tid motsvarande två matcher med hänsyn till graden av uppsåt. Vid straffmätningen har nämnden särskilt
beaktat följande nyckelfaktorer:
•
Agerandet har skett med likgiltighet till följderna för domaren
•
Skaderisk
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 40.
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

Johan Nordin
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