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BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
 
Namn:  Rhett Rakhshani  
 
Förening:  Frölunda HC 
 
Adress:  Box 12127, 40242 GÖTEBORG 
 
Matchdatum:  2020-03-05 
 
Mellan:  Växjö Lakers HC - Frölunda HC 
  SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 2020-03-06 - 2020-03-12 
Böter  31 145:- betalas senast 2020-04-06,  
 
 
BESLUT 
 
Efter match mellan Växjö Lakers HC och Frölunda HC, SHL, den 5 mars 2020 åläggs Rhett Rakhshani, 
Frölunda HC, följande straff för slew footing: 
 
1. Avstängning fr.o.m. den 6 mars 2020 t.o.m. 12 mars 2020. Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 31 145 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 tre matcher. 
 
 
SKÄL 
 
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Rhett Rakhshani samt en filmsekvens från 
händelsen. 
 
Anmälan: Återstår 5.10 av P2 då Frölundaspelaren nr 49 Rakhshani dumpar ner pucken i anfallszonen. 
Växjöspelaren nr 7 Micflikier åker upp bredvid Rakhshani som sätter sin klubba över bröstet och sedan 
sveper bort benet på Micflikier med kraft både från klubban och benet. Micflikier faller handlöst i isen utan att 
kunna skydda sig. 
 
Rhett Rakhshani har uppgett följande. I situationen reagerar jag på att en Växjö-spelare slår med sin klubba 
på min hand och därefter tacklar mig från sidan. För att behålla min position och för att skydda mig själv från 
hans sena kroppstackling reagerar jag och min klubba hamnar på hans bröst för att jag vill bibehålla min 
position i forecheckingen. Anledningen till att mitt ben ser ut att ha en framåtgående rörelse är att jag 
försöker hålla balansen samtidigt som jag vill röra mig framåt. Jag har ingen intention alls att vidröra hans 
ben och jag hade en känsla där och då och att jag inte gjorde det. Efter att ha sett situation på video tycker 
jag inte mitt ben träffar honom, möjligen nuddade min fot oavsiktligt yttersidan av hans fot. Jag tycker att det 
är viktigt i det här ärendet att poängtera att hans huvud rör sig bakåt innan jag möjligen nuddar honom med 
min fot - och min klubba är i hans bröst, inte hans ansikte. Och det är en stor orsak till att han faller 
baklänges och att situationen ser så illa ut. Jag vill dessutom tillägga att han ramlar på sidan och inte på 
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ryggen/huvudet. Det finns ett problem med spelare som överdriver händelser på isen och jag tycker att de 
som gör det borde stå till svars för det. Dessutom borde det finnas en distinktion mellan handlingar som är 
avsiktliga respektive reaktiva. Jag har en förhoppning om att disciplinkommittén kan bedöma den här 
situationen ur mitt perspektiv”. 
 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden 
finner det utrett att Rhett Rakhshani gjort sig skyldig till en slew footing. Förseelsen bör föranleda en 
avstängning. Rhett Rakhshani stängdes av så sent som den 26 februari 2020 två matcher för en elbowing 
(SIFs ärende nr D-SIF-010770) och han har i princip omedelbart återfallit i en förseelse som avser vårdslöst 
spel. Avstängningens längd bestäms med hänsyn härtill till en tid som bedöms motsvara tre 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 medveten bensvepning, där både klubba och ben används 
• Stor skaderisk 
• Det är fråga återfall i vårdslöst spel. 
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 52. 
 
 
 
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 
 
 


