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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Anton Karlsson  

Förening:  Linköping HC 

Adress:  Gumpekullavägen 1, 58278 LINKÖPING 

Matchdatum: 2019-02-23 

Mellan:  Linköping HC - Djurgårdens IF 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-02-24 - 2019-03-07 - 5 match(er)  
Böter  22 281:- betalas senast 2019-03-26  

BESLUT 

Efter match mellan Linköping HC och Djurgårdens IF, SHL, den 23 februari 2019, åläggs 
Anton Karlsson, Linköping HC, följande straff för huvudtackling (checking to the head): 

1. Avstängning fr.o.m. den 24 februari 2019 t.o.m. den 7 mars 2019. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 22 281 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 fem matcher.  

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Anton Karlsson samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: Nedsläpp i Linköpings försvarszon. Tid 2.48 spelat av andra perioden. Linköping 
vinner tekningen som går ner mot kortsargen och Djurgårdsspelaren nr 17 Eriksson åker mot 
pucken. Linköpingsspelaren nr 47 Karlsson kliver in i banan från att ha haft en position 
utanför cirkeln och skall stoppa Eriksson från att åka till pucken. Karlsson har bägge 
händerna på klubban och Crosscheckar Eriksson våldsamt i huvudet/halsen. Alternativ 
bestraffning är Crosschecking 

Anton Karlsson har uppgett följande. Min avsikt är att boxa ut DIF-spelaren vid tekningen. 
Han ska ta sig till pucken och jag har för avsikt att stoppa honom att göra det. Jag gör det 
genom att använda min kropp. Han kommer mot mig och som jag upplever det har han 
klubban högt och min instinkt blir då att skydda mig. Därav höjer jag min klubba. Han är 
dessutom låg i situationen och jag gör ingen stötande rörelse utan håller klubban stilla. Min 
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avsikt är absolut inte att skada utan det blir en olycklig situation där min klubba träffar DIF-
spelaren i ansiktet.  

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan 
om att Anton Karlsson crosscheckat motspelaren våldsamt i huvudet/halsen. Varken Anton 
Karlssons invändning om att den tacklade spelaren har varit låg eller att han kommit med 
klubban högt har enligt nämndens bedömning gett Anton Karlsson anledning att agera på 
detta sätt. Nämnden finner det därmed utrett att Anton Karlsson gjort sig skyldig till en 
huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Anton 
Karlsson har tidigare ålagts en bestraffning av Disciplinnämnden (mars 2018, ärendenr D-
SIF-005424). Återfallet har dock haft en försumbar inverkan på bedömningen av straffvärdet i 
det här ärendet. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem 
matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid 
straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

• Det är fråga om en kraftfull crosschecking mot ansiktet. 
• Tacklingen utdelas på en icke puckförande spelare.  
• Skaderisk.   

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44. 

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 

Alexander Ramsay, Marie-Louise Dock Collin, Ulf Lindgren, Stefan Persson, Fredrik Carlman 
och Gunilla Andersson Stampes. 
Enhälligt 

För kännedom till: Anmälare, Förening, Distrikt 


