
	
	
	

	

BESÖKSADRESS	 POSTADRESS	 KONTAKT	
Tjurhornsgränd	6,	3	tr	
121	63	Johanneshov	

Box	5204	
121	16	Johanneshov	

Tel.:	+46	8 449	04	00	
e-post:	info@swehockey.se	

SVENSKA	ISHOCKEYFÖRBUNDET	
	

JOHANNESHOV	2020-10-23	
Ärendenr:	D-SIF-011473	

	

BESTRAFFNINGSÄRENDE 
Namn: Anton Rödin  
 
Förening: Brynäs IF 
 
Adress: Gavlehovsvägen 13, 80633 GÄVLE 
 
Matchdatum: 2020-10-22 
 
Mellan: HV 71 - Brynäs IF 
 SHL 
 
Domare/Anmälare Situationsrummet 
 
Avstängningsperiod 2020-10-23 - 2020-11-10 - 4 match(er)  
Böter 30 938:- betalas senast 2020-11-22 
 
 
BESLUT 
 
Efter match mellan HV71 och Brynäs IF, SHL, den 22 oktober 2020 åläggs Anton Rödin, Brynäs IF, följande 
straff för crosschecking: 
 
1. Avstängning fr.o.m. 23 oktober 2020 t.o.m. 10 november 2020. Avstängningen avser endast ishockey 

och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 30 938 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 fyra matcher. 
 
 
SKÄL 
 
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Anton Rödin samt en filmsekvens från 
händelsen. 
 
Anmälan: 14.50 på klockan Period 3. Spelet är i Brynäs försvarszon och HV71 spelaren nr 4 Andrae driver 
pucken mot mål och passar den till en medspelare och backar sedan upp mot blålinjen. Brynässpelaren nr 
18 Rödin glider ner mot eget mål. Rödin ser att Andrae kommer backande och gör en kraftfull crosschecking 
i huvudet på Andrae som inte har någon möjlig 
att skydda sig. 
 
Anton Rödin har uppgett följande. Jag försöker efter en tidigare situation ta mig ner till en defensiv position 
då HV71´s spelare #4 hastigt kommer uppbackandes mot mig. Jag har ingen hög fart och en avslappnad 
ställning, när han slår om sin åkning och tar sig baklänges upp mot blålinjen. För att undvika kollision blir min 
direkta reaktion att sätta upp min klubba med syfte att avstyra #4 från mig. Min aktion skedde ej med någon 
större kraft, men tyvärr träffar klubban olyckligt. HV-spelaren blir inte skadad utan kan spela resten av 
perioden. 
 



	
	
	

	

BESÖKSADRESS	 POSTADRESS	 KONTAKT	
Tjurhornsgränd	6,	3	tr	
121	63	Johanneshov	

Box	5204	
121	16	Johanneshov	

Tel.:	+46	8 449	04	00	
e-post:	info@swehockey.se	

SVENSKA	ISHOCKEYFÖRBUNDET	
	

JOHANNESHOV	2020-10-23	
Ärendenr:	D-SIF-011473	

	

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden 
finner det utrett att Anton Rödin gjort sig skyldig till crosschecking. Förseelsen bör föranleda en avstängning. 
Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra 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 och vårdslös crosschecking bakifrån som träffar huvudet på motspelaren,  
• Motspelaren befinner sig i en försvarslös position 
• Stor skaderisk 
 
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 
 
 
 
Johan Nordin 
 

	


