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Tjurhornsgränd 6, 3 tr 
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SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET 
 

JOHANNESHOV 2023-03-18 
Ärendenr: D-SIF-016649 

BESTRAFFNINGSÄRENDE 
Namn: Andreas Borgman 
 
Förening: Frölunda HC  
 
Adress: Box 12127, 40242 GÖTEBORG 
 
Matchdatum: 2023-03-17 
 
Mellan: Färjestad BK - Frölunda HC 
 SM-slutspel SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 3 match(er)  
Böter 39 531:- betalas senast 2023-04-19 
 
 
BESLUT 
 
 
Efter match mellan Färjestad BK och Frölunda HC, SHL, den 17 mars 2023 åläggs Andreas Borgman, Frölunda HC, 
följande straff för kneeing: 
 
Avstängning från Frölunda HC:s tre nästföljande matcher i SHL. Böter om 39 531 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, filmsekvenser från händelsen samt ett yttrande från Andreas 
Borgman. 
 
 
Anmälan: När det återstår 5.43 av Period 2 så sker en bentackling av Frölundaspelaren Nr 74 Borgman. Pucken 
skjuts mot mål av Färjestadsspelaren Nr 14 Ejdsell och tas om hand av en medspelare som passar tillbaka pucken 
till Ejdsell. Han tar emot pucken och möter Borgman som kommer med fart när Ejdsel går åt vänster så sätter 
Borgman ut sitt högra ben och leder axel och knä i ett försök att tackla men det enda som träffar är Borgmans 
högra knä på Ejdsells ben. Detta är en knätackling som innebär stor skaderisk. 
 
  
Andreas Borgman: Jag sträcker inte ut något och försöker träffa med överkroppen – jag håller mina ben under 
min kropp. Jag försöker trycka till med min axel och drar medvetet in benen i samband med situationen. 
Färjestad-spelarens högerben ligger väldigt brett och det träffar båda mina ben. Han spelade hela tredje perioden 
och skadade ju sig inte. 
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Disciplinnämnden gör följande bedömning: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt 
Disciplinnämnden utrett att Andreas Borgman gjort sig skyldig till kneeing på sätt som redovisas i anmälan. Han 
går brett med benen och leder in i tacklingen med sitt högra ben och träffar knä mot knä. Förseelsen är 
bestraffningsbar och bör leda till en avstängning i enlighet med beslutet ovan. Avstängningens längd bestäms till 
Frölundas kommande 3 matcher i SHL. Han ska dessutom betala böter i enlighet med beslutet. Vid 
straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:   
 
 

• Tacklingen är vårdslös och innebär skaderisk. 
• Det rör sig om återfall i samma typ av förseelser, se beslut av den 27 november 2022 Ärendenr: D-SIF-

015510. 
 
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50. 
 
 
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 
(riksidrottsforbundet@rf.se) inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet 
meddelats. 
 
På Disciplinnämndens vägnar 
 
 
 
Alexander Ramsay 
 
 
 
Alexander Ramsay, Josefin Mallmin, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo, Fredrik Emvall, Stefan Persson, Gunilla 
Andersson Stampes och Katarina Timglas. 
Enhälligt 
 
 
För kännedom till: Anmälare, Förening, Distrikt 
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