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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Nick Sörensen  

Förening:  Linköping HC 

Adress:  Gumpekullavägen 1, 58278 LINKÖPING 

Matchdatum: 2018-12-06 

Mellan:  Brynäs IF - Linköping HC 
  SHL 

Domare/Anmälare Christer Lärking 

Avstängningsperiod 2018-12-07 - 2018-12-08 - 1 match(er)  

BESLUT 

Efter match mellan Brynäs IF och Linköping HC, SHL, den 6 december 2018, åläggs Nick 
Sörensen, Linköping HC, följande straff för slashing: 

Avstängning fr.o.m. den 7 december 2018 t.o.m. 8 december 2018. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

Avstängningen bedöms motsvara en match. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan som skett i efterhand av ansvarig för SHL:s 
situationsrum, Christer Lärking, ett yttrande från Nick Sörensen och Fredrik Emvall samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: När det återstår 56 sekunder av ordinarie speltid så är det spel i Brynäs 
försvarszon. Linköpingsspelaren nr 20 Sörensen och Brynässpelaren nr 74 Danielsson åker 
förbi Brynäsmålvakten när Danielsson trycker till Sörensen med en crosschecking i ryggen. 
Sörensen bromsar till och med bägge händerna slår ett våldsamt slag som träffar över 
Danielssons högra hand. 

Nick Sörensen har uppgett följande. Jag får en hård crosschecking i ryggen från Danielsson 
när jag inte är puckförare eller inblandad i en spelsituation. Jag är helt oförberedd på det och 
vänder mig om och utdelar en slashing på benet. Den är inte hård och är riktad mot benet. 

Fredrik Emvall, General Manager i Linköping HC, har härutöver uppgett att han inte anser att 
slashingen träffar handen utan benet och att den inte är våldsam och därför inte motiverar en 
disciplinär påföljd. 
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Nick Sörensen gjort sig skyldig till en slashing på sätt som 
framgår av anmälan. Nick Sörensen ålades en disciplinär tillrättavisning av 



JOHANNESHOV 2018-12-07 
Ärendenr:D-SIF-006770

Riksidrottsförbundet den 11 april 2018 (RIN 201-206/18-14 SIF:s ärende 005425). Med 
anledning härav och då nu aktuell förseelse inte kan betraktas som ringa kan påföljden 
denna gång, oaktat att den tidigare förseelsen var av annan karaktär, inte stanna vid en 
tillrättavisning. Istället ska en kortare avstängning utdömas. Vid straffmätningen har 
nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   

• Det är fråga om ett våldsamt slag med klubban mot en icke puckförande spelare 
• Återfall efter tidigare tillrättavisning 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 61 

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 


