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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Adam Ginning  

Förening:  Linköping HC 

Adress:  Gumpekullavägen 1, 58278 LINKÖPING 

Matchdatum: 2019-09-17 

Mellan:  Linköping HC - Brynäs IF 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-09-18 - 2019-09-21 - 2 match(er)  

BESLUT 

Efter match mellan Linköping HC och Brynäs IF, SHL, den 17 september 2019 åläggs Adam 
Ginning, Linköping HC, följande straff för slagsmål: 

Avstängning fr.o.m. 18 september 2019 t.o.m. 21 september 2019.  Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

Avstängningen bedöms motsvara två matcher. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Adam Ginning samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: Tid 39.07 I samband med en målvaktsblockering i Linköpings försvarszon så börjar 
Linköpingsspelaren nr 37 Ginning och Brynässpelaren nr 72 Rohdin att knuffas. Efter ett par 
knuffar så börjar Ginnin att slå slag mot huvudet på Rohdin. Rohdin får ett par slag mot 
huvudet innan Rohdin börjar att själv dela ut slag mot huvudet på Ginnin. Båda spelarna 
utdelar många slag mot huvudet och är till slut lika delaktiga i slagsmålet. 

Adam Ginning har uppgett följande. Vid en situation framför vårat mål uppstår en situation 
där deras spelare försöker ta sig in på mål. Jag markerar min närvaro var på Brynässpelaren 
sätter upp händerna i ansiktet på mig ett flertal gånger. Efter dessa uppstår fighten och jag 
tycker därefter vi båda är lika delaktiga i situationen.  

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Adam Ginning deltagit i slagsmålet på sådant sätt att förseelsen 
bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms 
motsvara två matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande 
nyckelfaktorer:   
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• Upprepade slag mot huvudet med handskar på. 

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 
 

Johan Nordin 


	BESTRAFFNINGSÄRENDE

