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BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
Namn:  Jordan Boucher  
 
Förening:  Örebro HK 
 
Adress:  Orvar Bergmarks Plats 5, 70223 ÖREBRO 
 
Matchdatum:  2019-12-17 
 
Mellan:  Örebro HK - Leksands IF 
  SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 2019-12-18 - 2020-01-04 - 5 match(er)  
Böter  14 375:- betalas senast 2020-01-18,  
 
 
BESLUT  
 
Efter match mellan Örebro HK och Leksands IF, SHL, den 17 december 2019 åläggs Jordan Boucher, 
Örebro HK, följande straff för crosschecking: 
 
1. Avstängning fr.o.m. den 18 december 2019 t.o.m. den 4 januari 2020. Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 14 375 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 5 matcher.  

 
 

SKÄL 
 
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Jordan Boucher samt en filmsekvens 
från händelsen. 
 
Anmälan: När det återstår 6.16 av andra perioden så blir det en målvaktsblockering. Det blir lite gruff 
runt målet. Leksandsspelaren nr 21 Ritola trycker klubban i ryggen på Örebrospelaren nr 39 Boucher. 
Denna vänder sig då om och crosscheckar Ritola mot halsen och ansiktet med en våldsam 
crosschecking. 
 
Jordan Boucher har uppgett följande: I’d like to start by apologizing to my opponent and to say that it 
wasn’t my intention to hurt him. All I was trying to do was to come in help to my teammate Glen 
Gustafsson who was in the middle of the scrum. With that being said, I strongly believe that my 
crosschecked looked a lot worse than it really was. My stick came up a bit high but it was only to 
protect myself as he was coming to charge me. I thought he was coming to hit me as he crosschecked 
me in the back right before the incident happened. I thought the referee made a good call on the ice 
by giving me a 5 minute penalty, but I don’t think that I should get punished more with additional 
games. I missed a solid period and a half of the game, which made me feel bad about it and also 



allowed me to reflect on it in a good way. This might seem a little out of context, but my family just got 
in town today all the way from Canada. I’m mentioning it to make you realize that being stupid and 
suspended was not my number one goal tonight as I wish for them to see me play as much as they 
can while being here. I don’t want you to feel sorry for me, just to realize that it wasn’t my intention to 
be kicked out of the game especially with my family here as I just said. I should have kept my stick 
lower. I had no intention of hitting him this high. I’m sorry for my gesture.  
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen och Jordan Bouchers egna uppgifter ger 
stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Jordan Boucher gjort sig skyldig till en 
crosschecking. Förseelsen bör föranleda en avstängning.  
 
Jordan Boucher har dessutom tidigare under säsongen varit avstängd för en liknande förseelse, 
checking to the head.  
 
Med beaktande av detta bestäms avstängningens längd till en tid som bedöms motsvara 5 matcher. 
Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har 
nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 
 
• Tacklingen är respektlös 
• Stor skaderisk  
• Det är fråga om återfall i liknande förseelse (se ärende D-SIF-008591)  
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59. 
 
 
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 
 
 
 
 
Marie-Louise Dock Collin   
 
 


