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BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
 
Namn: Peter Andersson  
 
Förening: Växjö Lakers HC 
 
Adress: Storgatan 86, 35246 VÄXJÖ 
 
Matchdatum: 2019-02-14 
 
Mellan: Växjö Lakers HC - Brynäs IF 

SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 2019-02-15 - 2019-02-23 - 3 match(er)  
Böter 8 750:- betalas senast 2019-03-17 
 
 
BESLUT 
 
Efter match mellan Växjö Lakers HC och Brynäs IF, SHL, 2019-02-14, åläggs Peter 
Andersson, Växjö Lakers HC, följande straff för checking to the head: 
 

1. Avstängning fr.o.m. den 15 februari 2019 t.o.m. den 23 februari 2019. Avstängningen 
avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 8 750 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 Peter Andersson samt en 
filmsekvens från händelsen. 
 
Anmälan: Efter 26 sekunder av matchen så blir det en avblåsning. Brynässpelaren nr 90 
Boqvist åker mot Växjöspelaren nr 44 Andersson. Andersson crosscheckar då Boqvist 
våldsamt i ansiktet med raka armar och det uppstår en sårskada i ansiktet på Boqvist. 
Alternativ bestraffning skulle vara Cross checking. 
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Peter Andersson: I situationen bör man ta med att jag tacklar Brynäs Joel Kjellman några 
sekunder tidigare. Tacklingen är juste men tar nog illa och Kellman blir liggande. 
 
Efter avblåsning tar Brynäs Boqvist sats mot mig samtidigt som han skriker ”vad fan håller du 
på med”. Spelet är som sagt avblåst och jag uppfattar det därför som att han är ute efter att 
hämnas för tacklingen på Kellman. Jag och Boqvist har inte haft någon annan interaktion öht. 
 
Jag vill skydda mig och slänger därför upp klubban. Rapporten säger raka armar och det har 
jag ju redan innan träffen. Dumt av mig att sätta upp klubban, hade förmodligen fått med mig 
en utvisning istället för som nu drabbats av en. MEN det var en reflex för att skydda mig. Jag 
är absolut ingen spelare som spelar på det viset, det tycker jag min utvisningshistorik 
bevisar. 
 
Hans fart är ganska hög in i min klubba som jag håller upp och han får en sprucken läpp men 
jag tycker faktiskt att han har del i det. Spelet var avblåst och varför skulle han attackera mig 
för en juste tackling. Men som sagt fel av mig att sätta upp klubban. 
 
Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd åt uppgifterna i anmälan. Det är därför utrett att 
Peter Andersson gjort sig skyldig till att ha crosscheckat en motspelare i huvudet. Förseelsen 
bedöms som en tackling mot huvudet. Agerandet är inte ursäktligt baserat på vad Peter 
Andersson anfört utan det får anses finnas andra mindre ingripande sätt att freda sig i den 
uppkomna situationen. Förseelsen bedöms därför som våldsam och bestraffningsbar. Den 
bör enligt nämnden leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Han 
ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har 
nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:  
 
• Tacklingen är våldsam 
• 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 


