
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

JOHANNESHOV 2022-11-25
Ärendenr: D-SIF-015475

BESTRAFFNINGSÄRENDE 
Namn:  Johannes Salmonsson  

Förening: IK Oskarshamn  

Adress: Döderhultsvägen 5b, 57231 OSKARSHAMN 

Matchdatum: 2022-11-24 

Mellan: Växjö Lakers HC - IK Oskarshamn  
  SHL 

Domare/Anmälare SituaWonsrummet SHL 

Avstängningsperiod  2022-11-25 - 2022-12-08 (5 matcher) 
Böter  17 537:- betalas senast 2022-12-25 

BESLUT 

E"er match mellan Växjö Lakers HC och IK Oskarshamn, SHL, 2022-11-24, åläggs Johannes Samuelsson, IK 
Oskarshamn, följande straff för illegal check to the head: 

1. Avstängning fr.o.m. den 25 november 2022 t.o.m. den 8 december 2022. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 17 537 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för deWa beslut. 
Disciplinnämnden erinrar om aW utebliven betalning kan e"er anmälan leda Yll ny bestraffning. 

Avstängningen har bedömts motsvara 5 matchers avstängning. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och eW yWrande från Johannes Salomonsson. 

Anmälan: När det återstår 1.22 av P2 så sker en tackling i huvudet av Oskarshamnsspelaren Nr 25 Salmonsson 
på Växjöspelaren Nr 94 Persson. Pucken är bakom mål och Salmonsson kommer åkande från motsaW håll. 
Salmonsson tacklar Persson med sin högra axel i huvudet. Salmonsson visar inget intresse för aW spela mot 
pucken då han håller klubban i båda händerna och driver upp axeln vid tacklingsögonblicket. Persson ser inte 
Salmonsson och kan inte skydda sig själv. Denna typ av tacklingar innebär stor skaderisk. 

Johannes Salmonsson: Jag läser av situaYonen väldigt fel med facit i hand. Jag tror aW Joel ska gå ut och vara 
först på pucken och ställer in mig på aW tackla i sy"e aW vinna puck. Jag tycker man ser det om man stoppar 
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bilderna vid 01.24. När Joel märker aW han inte når pucken e"ersom vår nr 23 stöter Yll den så avbryter han sin 
startade ruW. Och jag hinner inte avbryta min satsning.  Då jag läser det som aW han ska ut närmare sargen. Men 
jag måste ta större ansvar i den här situaYonen och jag är otroligt glad aW Joel mår bra. Som tur är så har jag 
inte så hög fart och jag har spelat eW gäng matcher i den här ligan och allYd försökt aW inte vara vårdslös utan 
spela hårt och respek_ullt.  

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt Disciplinnämnden utreW aW Johannes 
Salmonsson gjort sig skyldig Yll illegal check to the head på säW som redovisas i anmälan. Förseelsen är 
bestraffningsbar och bör leda Yll en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Han ska dessutom betala böter 
med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande 
nyckelfaktorer:   

• Tacklingen kommer från sidan och är svår aW upptäcka och skydda sig mot. 
• Tacklingen utdelas på eW vårdslöst säW som gör aW den träffade huvudet på motspelaren. 
• Tacklingen medför hög skaderisk. 

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

I händelse av missnöje får talan mot deWa beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos 
RiksidroWsnämnden, Box 11016, 10061 STOCKHOLM. Klagoskri"en skall ha inkommit Yll RIN inom två (2) veckor 
från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats. 

På Disciplinnämndens vägnar 

 

Alexander Ramsay 
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