SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2022-01-14
Ärendenr: D-SIF-013493

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Tony Sund

Förening:

Rögle BK

Adress:

Ishallsvägen, 26254 ÄNGELHOLM

Matchdatum:

2022-01-13

Mellan:

Rögle BK - Linköping HC
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

2 match(er)
32 153:- betalas senast 2022-02-13

BESLUT
Efter match mellan Rögle BK - Linköping HC, SHL, den 13 januari 2022, åläggs Tony Sund, Rögle BK,
följande straff för Crosschecking:
1.
2.

Avstängning från Rögle BK:s nästföljande två (2) matcher i SHL.
Böter om 32 153 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 anmälan, ett yttrande från Tony Sund samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: Återstår 12.48 av P2 när Röglespelaren Nr 6 Sund och Linköpingsspelaren Nr 22 Gallo åker från
baksidan in framför mål. Pucken är på motsatta sidan av målet, ute vid långsargen. Gallo försöker ta sig in
framför mål då Sund crosscheckar Gallo kraftfullt på halsen/ansiktet.
Tony Sund har uppgett följande. My picture of the situation is that i tryed to box out the player and he
skates in to my stick and gets little bit low at the same time. Even tryed to hold my stick down in the
situation. Im not that kind of plaey that ever do this type of stufs, i have never been suspenden in my whole
career before. I clearly werent forceful with my stick in the situation, and the player skated into it.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden
finner det utrett att Tony Sund gjort sig skyldig till en crosschecking som är bestraffningsbar. Förseelsen
bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis SHL, med
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anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta
avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal
tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens
längd bestäms till Rögle BK:s två nästföljande matcher i SHL. 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 mot huvud/hals mot icke puckförande spelare
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
(riksidrottsforbundet@rf.se) inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet
meddelats.
På Disciplinnämndens vägnar

Johan Nordin
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