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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Kristofer Berglund  

Förening:  HV 71 

Adress:  Kinnarps Arena, 55454 JÖNKÖPING 

Matchdatum:  2018-12-26 

Mellan:  Djurgårdens IF - HV 71 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2018-12-27 - 2018-12-30 - 2 match(er)  
Böter  17 188:- betalas senast 2019-01-27, 

BESLUT 

Efter match mellan Djurgårdens IF och HV 71, SHL, den 26 december 2018 åläggs Kristofer Berglund, HV 
71, följande straff för crosschecking: 

1. Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 30 december 2018. Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2.Böter om 17 188 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 2 matcher.  

SKÄL  

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Kristofer Berglund samt en filmsekvens från 
händelsen. 

Anmälan: 3.55 kvar av första perioden så sker det en bentackling bakom HV´s mål. HV71 spelaren nr 2 
Berglund ser denna bentackling och tittar upp mot domaren som inte har rest sin arm för utvisning. Berglund 
crosscheckar då Brodin med kraft i ryggen så att Brodin utan att kunna skydda sig ramlar in i stolpen. När 
Brodin är liggande så får han ytterligare en crosschecking.  

Kristofer Berglund har uppgett följande. Den första crosscheckingen sitter lågt i ryggen och är av den typen 
som sker ett antal under i stort sett varje match, framför allt runt försvarande lags målbur. Som på alla 
crosscheckings så finns det kraft och denna är varken mer eller mindre men kraften upplevs större p g a att 
Brodin backar in mot mig. Den efterföljande ”crosscheckingen” är det noll kraft i och den borde inte ens vara 
uppe för diskussion. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden 
finner det utrett att Kristofer Berglund gjort sig skyldig till en crosschecking. Förseelsen bör föranleda en 
avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 2 matcher. Han ska dessutom 
betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat 
följande nyckelfaktorer: 
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• Tacklingen är respektlös 
• Den tacklade spelaren faller handlöst mot målburen och slår huvudet i stolpen 
• 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 
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