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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Erlend Lesund  

Förening:  Mora IK 

Adress:  Box 142, 79223 MORA 

Matchdatum: 2019-01-17 

Mellan:  Mora IK - Rögle BK 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-01-18 - 2019-01-19 - 1 match(er)  

BESLUT 

Efter match mellan Mora IK och Rögle BK, SHL, den 17 januari 2019, åläggs Erlend Lesund, 
Mora IK, följande straff för fighting: 

Avstängning fr.o.m. den 18 januari 2019 t.o.m. den 19 januari 2019. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

Avstängningen bedöms motsvara en match.  

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Erlend Lesund och en 
filmsekvens.  

Anmälan: 8.37 kvar av period 3 så blåses spelet av för en avvaktande utvisning och många 
spelare börjar att knuffa på varandra. 2 spelare Moraspelaren nr 7 Lesund och 
Röglespelaren nr 15 Ryfors är lite utanför dom andra gruffen och börjar att trycka upp 
handskarna i ansiktet på varandra. Bägge spelarna börjar sedan att slåss med handskarna 
på och utdelar många slag i huvudet på varandra. Detta slagsmål håller på tills Lesund blir 
nedslagen. 

Erlend Lesund har uppgett följande. Jag ser att det är gruff/bråk bakom vårt mål. Jag hamnar 
med en Rögle spelare och han tar tag i mitt visir, jag försöker få honom att släppa taget om 
min hjälm vilket misslyckas. Tillslut åker hjälmen av och jag får ett hårt slag i ansiktet som får 
mig att gå i isen. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i 
anmälan. Nämnden finner det utrett att Erlend Lesund gjort sig skyldig till en fighting. 
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som 
bedöms motsvara en match.  
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Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47. 

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 


