JOHANNESHOV 2018-11-18
Ärendenr:D-SIF-006441

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Johan Ryno

Förening:

Färjestad BK

Adress:

Box 318, 65108 KARLSTAD

Matchdatum:

2018-11-17

Mellan:

Färjestad BK - Växjö Lakers HC
SHL

Domare/Anmälare

Christer Lärking

Avstängningsperiod

2018-11-17 - 2018-11-24 , 2 match(er)

BESLUT
Efter match mellan Färjestad BK och Växjö Lakers HC, SHL, den 17 november 2018 åläggs
Johan Ryno, Färjestad BK följande straff för interference:
Avstängning fr.o.m. den 18 november 2018 t.o.m. den 24 november 2018. Avstängningen
avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara 2 matcher.
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan som skett i efterhand av ansvarig för SHL:s
situationsrum, Christer Lärking, ett yttrande från Johan Ryno samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: Återstår 2.50 av andra perioden när Växjöspelaren nr 19 Kiiskinen blir våldsamt
påkörd från sidan av Färjestadspelaren nr 61 Ryno. Pucken är ute vid sargen i mitten av
försvarszonen där Kiiskinen har sin blick. Ryno kommer från sidan och har Kiiskinen snett
framför sig och bör se honom och kunna undvika kontakt. Kiiskinen lämnar isen. Denna
anmälan skulle även kunna falla under regeln Charging regel 42.4.
Johan Ryno har uppgett följande. Vi har pucken för att gå till anfall, jag driver upp i mitten av
zonen och pucken spelas efter sargen. Växjös back lyckas stå upp och få ner pucken i våran
zon igen, då är min intention att vända hem och bidra i försvarsspelet, precis när jag vänder
ner igen ser jag honom men hinner inte undvika kollision. Detta är enligt mig en väldigt
olycklig kollision som jag tyvärr inte hinner undvika. Det framgår ju även av mitt kroppsspråk
att jag inte har någon som helst ambition att tackla Tomas utan det hela är som sagt en
väldigt olycklig kollision.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i
anmälan. Nämnden finner det utrett att Johan Ryno gjort sig skyldig till en interference.
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som
bedöms motsvara 2 matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande
nyckelfaktorer:
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Det är fråga om en tackling som utdelas på en icke puckförande spelare, som
är oförberedd och som inte har någon chans att försvara sig.
Johan Ryno har möjlighet att undvika tacklingen och har i denna situation ett
stort ansvar att göra det.
Tacklingen medför stor skaderisk.
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 56.

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.

