SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2021-10-08
Ärendenr: D-SIF-012165

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Gustav Rydahl

Förening:

Färjestad BK

Adress:

Box 318, 65108 KARLSTAD

Matchdatum:

2021-10-07

Mellan:

Frölunda HC - Färjestad BK
SHL

Domare/Anmälare

Rickard Nilsson

Avstängningsperiod
Böter

2021-10-08 - 2021-10-12 - 2 match(er)
25 000:- betalas senast 2021-11-07

BESLUT
Efter match mellan Frölunda HC och Färjestad BK, SHL 2021-10-07, åläggs Gustav Rydahl, Färjestad BK,
följande straff för physical abuse of officials:
1.
2.

Avstängning fr.o.m. den 8 oktober 2021 t.o.m. den 12 oktober 2021. Avstängningen avser endast
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 25 000 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.

Avstängningen har bedömts motsvara 2 matcher.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Gustav Rydahl.
Anmälan: Med 03.34 kvar av första perioden uppstår ett litet gruff i samband med att Frölundas målvakt
blockerar pucken. När jag försöker lugna Färjestads nr 15 Gustav Rydahl och skärma av honom från
situationen så knuffar han mig i bröstet och försöker därefter aktivt åka runt mig för att ta sig tillbaka till
situationen.
Gustav Rydahl: Jag som spelare upplever att domaren kommer väldigt intensivt mot mig vilket i sig skapar
onödig frustration hos mig, i en match som redan var full av känslor. När jag ser att de är väldigt många
(4st) som hoppar på en lagkamrat till mig så vill jag ta mig dit. Han får inget beskydd alls. Jag knuffar
definitivt inte linjedomaren utan som precis alla ser så sätter jag bara handen i bröstet vilket jag bad om
ursäkt för direkt på isen.
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Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt nämnden utrett att Gustav Rydahl
avsiktligt tillfogat en domare fysisk kontakt genom att med en hand ha knuffat linjemannen i bröstet (jfr.
Regel 40). Mot denna bakgrund finner nämnden att Gustav Rydahl gjorts sig skyldig till en
bestraffningsbar physical abuse of officials och som ska leda till en avstängning i enlighet med beslutet.
Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden
sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:
•
•

All avsiktlig fysisk kontakt med domare är oacceptabelt.
Knuffen var av relativt lindrig karaktär

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.
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
(riksidrottsforbundet@rf.se) inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet
meddelats.
På Disciplinnämndens vägnar

Alexander Ramsay
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