
JOHANNESHOV 2019-03-30 
Ärendenr: D-SIF-008329 

BESTRAFFNINGSÄRENDE 
Namn:  Simon Hjalmarsson  

Förening:  Frölunda HC 

Adress:  Box 12127, 40242 GÖTEBORG 

Matchdatum: 2019-03-29 

Mellan:  IF Malmö Redhawks - Frölunda HC 
  SM-slutspel 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-03-30 - 2019-04-04 - 3 match(er)  
Böter  23 750:- betalas senast 2019-04-29 

BESLUT 

Efter match mellan IF Malmö Redhawks och Frölunda HC, SM-slutspel, 2019-03-29, åläggs 
Simon Hjalmarsson, Frölunda HC, följande straff för huvudtackling (checking to the head): 

1. Avstängning fr.o.m. den 30 mars 2019 t.o.m. den 4 april 2019. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 23 750 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 3 matcher. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Simon Hjalmarsson samt en 
filmsekvens från händelsen.  

Anmälan: Efter 7.23 i tredje perioden så kämpar Malmöspelaren nr 51 Sylvegård och nr 11 i 
Frölunda om pucken och kommer från långsidan och åker ner i rundeln. Frölundaspelaren 
nr 59 Hjalmarsson kommer in som tredje man och tacklar Sylvegård i huvudet. Sylvegård 
har ingen möjlighet att skydda sig mot tacklingen. 

Simon Hjalmarsson: Jag ser att Malmöspelaren är på väg bakom mål, vi möts och jag vill få 
stopp i spelet. Jag har ingen hög fart, inga höga armar och jag sätter sidan till. 
Jag upplever att han är låg, men att min tackling tar i hans axel. 
Min ambition var inget annat än att få stopp på spelet och hade kraften tagit någon 
annanstans än på axeln hade han inte spelat i nästa byte, som han gjorde 



Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Simon Hjalmarsson 
tacklar en Malmöspelare som redan är upptagen i kamp med en annan Frölundaspelare. 
Malmöspelaren är därför oförmögen att skydda sig. Tacklingen träffar huvudet. Nämnden 
finner det därför utrett att Simon Hjalmarsson har gjort sig skyldig till en vårdslös och 
obehärskad tackling mot huvudet. Förseelsen bör föranleda en avstängning. 
Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska 
dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har 
nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   

• Tacklingen träffar huvudet 
• Simon Hjalmarsson är tredje man in i situationen 
• Stor skaderisk 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Regel 44 i Svenska 
Ishockeyförbundets regelbok. 

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 


