SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2020-12-29
Ärendenr: D-SIF-011720

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Borna Rendulic

Förening:

Örebro HK

Adress:

Orvar Bergmarks Plats 5, 70223 ÖREBRO

Matchdatum:

2020-12-28

Mellan:

Skellefteå AIK - Örebro HK
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

3 matcher
21 000:- betalas senast 2021-01-28

BESLUT
Efter match mellan Skellefteå AIK och Örebro HK, SHL, den 28 december 2020 åläggs Borna Rendulic, Örebro HK,
följande straff för kneeing:
1.
2.

Avstängning från Örebro HK:s tre (3) nästföljande matcher i SHL.
Böter om 21 000 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.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Borna Rendulic samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: När det återstår 50 sekunder av P2 så kommer Skellefteåspelaren nr 28 Frödén från kortsargen med
pucken under kontroll. Örebrospelaren nr 71 Rendulic åker mot Frödén som viker in i banan. Rendulic kommer
med fart och sätter då ut sitt höger knä som träffar över Frödéns höger ben med kraft.
Borna Rendulic har uppgett följande. I was checking him and he moved in the last second and i did not have the
time to change my direction. It was sad but im glad he didnt get hurt.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner
det utrett att Borna Rendulic gjort sig skyldig till en kneeing som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en
avstängning. Avstängningens längd bestäms 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:
•
•

Tacklingen utdelas med fart
Stor skaderisk
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När det gäller avstängningsbeslutets utformning finner nämnden skäl att särskilt lyfta fram följande. Det är på
grund av Coronapandemin relativt vanligt att matcher flyttas. Detta leder till att det är svårt att förutse hur
många matcher som ett lag spelar under en viss tid. Det är därför inte lämpligt att under rådande läge formulera
avstängningsbeslut att gälla under viss tid. Nämnden har mot denna bakgrund funnit skäl att istället avgränsa
den nu aktuella avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15
kap. 6 § sjätte stycket p b). Denna bedömning gäller SHL som är en serie på elitnivå. I lägre serier och särskilt på
nivåer där spelare deltar i flera olika lag/serier kan det finnas skäl att göra en annan bedömning.
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.
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
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