
JOHANNESHOV 2018-03-15 
Ärendenr:D-SIF-005406 

         

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Daniel Sondell  

Förening:  Luleå HF 

Adress:  Ostrongatan 2, 97334 LULEÅ 

Matchdatum:  2018-03-14 

Mellan:  Brynäs IF - Luleå HF 
  SM-slutspel 

Domare/Anmälare Christer Lärking 

Avstängningsperiod 2018-03-15 - 2018-03-20, 3 match(er) 
Böter  21 000:- betalas senast 2018-04-14 

BESLUT 

Efter match mellan Brynäs IF och Luleå HF, SHL, 2018-03-14, åläggs Daniel Sondell, Luleå HF, följande 
straff för tackling mot huvudet: 

1. Avstängning fr.o.m. den 15 mars 2018 t.o.m. den 20 mars 2018. Avstängningen avser endast ishockey 
och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 21 000 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 Daniel Sondell samt filmsekvenser från 
händelsen. 

Anmälan 

När det återstår 9.30 av tredje perioden så får Brynässpelaren nr 14 Alcén, en passning från egen 
försvarszon. En puck som Alcén inte får kontroll på och pucken glider ner mot sarghörnet. Alcén åker ner 
mot pucken. Luleåspelaren nr 50 Sondell väljer att gå in framför Alcén och tackla honom innan han åker i 
riktning mot pucken.Tackling träffar överkroppen och huvudet på Alcén. Alcén kliver ut i båset och blir 
sittande där några minuter, för att sedan bege sitt till omklädningsrummet och återkommer inte till matchen 
igen. 

Daniel Sondell 

Pucken läggs ner mot vårt vänstra sarghörn och jag bestämmer mig för att åka in framför för att bromsa upp 
honom för att sedan kunna åka ifrån honom för att hämta upp pucken. När jag därmed går in åt vänster i 
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situationen så börjar han samtidigt gå åt höger för att undvika att bli uppbromsad av mig och vi åker ihop. 
Jag inser då att jag förmodligen gjort mig skyldig till interference. Anmälan är om tackling mot huvudet - vilket 
jag aldrig hade en tanke på att utföra. Jag åker in åt vänster för att stänga honom, mina armar är låga och 
mina skridskor har hela tiden kontakt med isen. 

Disciplinnämnden 

Daniel Sondell är anmäld för att ha utdelat en tackling mot huvudet på en motspelare. Nämndens bedömning 
av anmälan sker i två steg.  

Först avgör nämnden om det är utrett att det är fråga en tackling mot huvudet. Denna bedömning görs 
baserat på uppgifterna i anmälan, Daniel Sondells yttrande och övrigt utredningsmaterial, dvs. 
filmsekvenserna.  

Om det är fråga om en huvudtackling avgör nämnden därefter hur allvarlig tacklingen är. I detta skede tar 
nämnden hänsyn till olika, eventuellt förekommande, förmildrande och försvårande omständigheter. Mot 
bakgrund härav bestämmer nämnden sedan om och i så fall vilket straff som ska dömas ut.   

Vad är en tackling mot huvudet? 
Enligt regel 124 är en tackling mot huvudet ”en spelare som riktar en tackling av något slag med någon del 
av sin kropp eller utrustning mot huvudet eller nacken på en motståndare”. Enligt regel 124 p 1 är det aldrig 
tillåtet att tackla en motståndare i huvudet. Såväl avsiktliga som oavsiktliga direkta träffar mot huvudet eller 
nacken på en motståndare ska bestraffas. Det finns två situationer som beskrivs i regel 124 där en tackling 
som träffar huvudet ändå inte ska bedömas som en tackling mot huvudet. Dels handlar det om när 
motspelaren är onormalt låg (punkten VII), dels handlar det om situationer där en tackling i huvudsak först 
träffar en motståndare på ett tillåtet sätt och därefter glider upp mot huvudet eller nacken (punkten VI). Några 
andra fall där en tackling i och för sig träffar huvudet men som inte ska bedömas som en tackling mot 
huvudet finns inte. 

För att kunna fällas till ansvar för huvudtackling krävs alltså att det kan anses utrett att den huvudsakliga 
kraften i tacklingen träffat motspelarens huvud och att denne inte varit onormalt låg. 

Är det fråga om en tackling mot huvudet? 
Detta är en bevisfråga som handlar om att med tillräcklig säkerhet kunna slå fast vad som har hänt. 
Nämnden har att i varje enskilt fall bedöma om det är utrett att de rekvisit som är uppställda i regeln är 
uppfyllda. Nämnden kan vid denna bedömning bara ta hänsyn till vad som är ingivet i ärendet, dvs. i detta 
fall anmälan, Daniel Sondells yttrande samt filmsekvenserna från händelsen.  

Tillgängligt filmmaterial är av hög kvalitet och i flera sekvenser kommer man som åskådare mycket nära 
händelseförloppet. Nämnden har alltså i det här fallet haft goda möjligheter att bedöma hur tacklingen träffat. 
Enligt nämnden framgår det klart att den huvudsakliga kraften i tacklingen träffade motspelarens huvud. 
Nämnden anser att det inte är fråga om en situation där tacklingen först träffar motspelaren på ett tillåtet sätt 
och sedan glider upp mot huvudet. Inte heller är det fråga om en situation där den tacklade spelaren är 
onormalt låg.  

Nämnden anser, mot bakgrund av vad som anförts ovan, att det med tillräcklig säkerhet är utrett att Daniel 
Sondell gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet. 

Bör bestraffning utdömas? 
Nämnden anser att tacklingen är vårdslös och att den därför bör föranleda en avstängning. Avstängningens 
längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Daniel Sondell ska dessutom betala böter med 
det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande 
nyckelfaktorer:   

• All kraft riktad mot huvudet 
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• Skaderisk 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 124. 

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 
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