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BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
Namn:  Rhett Rakhshani  
 
Förening:  Frölunda HC 
 
Adress:  Box 12127, 40242 GÖTEBORG 
 
Matchdatum: 2020-02-25 
 
Mellan:  Frölunda HC - Leksands IF 
  SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 2020-02-26 - 2020-02-29 - 2 match(er)  
 
 
BESLUT 
 
Efter match mellan Frölunda HC och Leksands IF, SHL, den 25 februari 2020, åläggs Rhett 
Rakhshani, Frölunda HC, följande straff för elbowing: 
 
Avstängning fr.o.m. den 26 februari 2020 t.o.m. den 29 februari 2020. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
 
Avstängningen bedöms motsvara två matcher.  
 
 
SKÄL 
 
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Rhett Rakhshani samt en 
filmsekvens från händelsen. 
 
Anmälan: 15 minuter kvar av P3 så är pucken i Leksands försvarszon. Leksandsspelaren nr 55 
Ahnelöv har pucken och chippar pucken framåt. Frölundaspelaren nr 49 Rakhshani åker mot 
Ahnelöv och sätter upp armen/armbågen i huvudet på Ahnelöv. Ahnelöv lämnar matchen. 
 
Rhett Rakhshani har uppgett följande. Jag uppfattar situation som att jag och Leksandsspelaren 
har samma riktning och åker mot varandra i låg fart. Jag förbereder mig för en tackling, men i 
sista stund byter han riktning, blir samtidigt låg och jag reagerar instinktivt och försöker nå hans 
kropp med min kropp, men tyvärr träffar jag honom med lite kraft med handsken. Det är tråkigt 
att han får lämna matchen, men det bör inte påverka straffet eftersom det inte fanns ett uppsåt 
från min sida. Jag har spelat i SHL i åtta år och har aldrig blivit anmäld till disciplinnämnden för 
den här typen av situation någon gång. Jag anser att fokus bör ligga på de som återkommande 
blir anmälda till disciplinnämnden och inte på de som hamnar i knepiga spelmoment av en 
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slump och som inte har några tydliga avsikter. Jag menar att den här situationen är ett exempel 
på det sistnämnda. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Rhett Rakhshani gjort sig skyldig till en elbowing som är 
bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till 
en tid som bedöms motsvara två matcher.  Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat 
följande nyckelfaktorer: 
 

• Den tacklade spelaren är sen in i situationen och kommer in som tredje man. 
• Skaderisk 
• Tacklingen utdelas inte uteslutande med armbågen utan med armen/armbågen.  

 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46. 
 
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 
 
 
 


