SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2020-11-20
Ärendenr: D-SIF-011668

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Jonatan Berggren

Förening:

Skellefteå AIK

Adress:

Box 185, 93122 SKELLEFTEÅ

Matchdatum:

2020-11-19

Mellan:

Skellefteå AIK - Djurgårdens IF
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

2020-11-20 - 2020-12-01 - 3 match(er)
3 125:- betalas senast 2020-12-21

BESLUT
Efter match mellan Skellefteå AIK och Djurgårdens IF, SHL, den 19 november 2020 åläggs Jonatan Berggren,
Skellefteå AIK, följande straff för crosschecking:
1.
2.

Avstängning fr.o.m. den 20 november 2020 t.o.m. den 1 december 2020. Avstängningen avser endast
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 3 125 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 3 matcher.
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Jonatan Berggren samt filmsekvenser från
händelsen.
Anmälan: När det återstår 12.24 av period 2 så åker Skellefteåspelaren nr 48 Berggren med pucken genom hela
mittzonen och blir tacklad när han kommer in i anfallszon. Pucken går ner till målvakten. Djurgårdsspelaren nr
50 Ekberg sätter ut klubban mot Berggren för att skydda målet. Berggren crosscheckar då Ekberg i ansiktet med
kraft. Ekberg kan inte skydda sig själv mot crosscheckingen.
Jonatan Berggren har uppgett följande. Jag har blivit anmäld för en crosshecking i gårdagens match mot
Djurgården. Jag driver in pucken mot tre Djurgårdare som givetvis försöker sätta press på mig. Det blir en
situation där jag försöker skydda pucken och mig själv då Djurgårdens back # 37 Pettersson försöker sätta in en
tackling med hög armbåge på mig. Jag kommer förbi honom och möter då back #50 som försöker boxa ut mig
med klubban i båda händerna. Jag försöker återigen skydda mig. I detta ögonblick blir Djurgårdens back väldigt
låg. Jag får i detta läge svårt att komma under hans klubba och mina händer hamnar ovanför hans. Min klubba
hamnar ovanför hans och åker via hans armar/ axelskydd mot hans mun. Detta var absolut inte min mening. Jag
tycker inte heller att jag försöker skapa någon kraft utan syftet är att skydda mig själv. Jag anser att det är väldigt
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liten kraft även om klubban tar olyckligt. Hoppas att det gick bra med honom och jag såg också att han spelade
vidare vilket kändes bra för mig.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner
det utrett att Jonatan Berggren gjort sig skyldig till en crosschecking. Förseelsen bör föranleda en avstängning.
Avstängningens längd 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 crosschecking som utdelas med kraft mot ansiktet
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

Marie-Louise Dock Collin

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

Tjurhornsgränd 6, 3 tr
121 63 Johanneshov

Box 5204
121 16 Johanneshov

KONTAKT

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

