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Ärendenr:D-SIF-006138

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Austin Farley  

Förening:  Luleå HF 

Adress:  Ostrongatan 2, 97334 LULEÅ 

Matchdatum: 2018-10-30 

Mellan:  Timrå IK - Luleå HF 
  SHL 

Domare/Anmälare Christer Lärking 

Avstängningsperiod 2018-10-31 - 2018-11-13, 3 match(er) 
Böter  7 125:- betalas senast 2018-11-30 

BESLUT 

Efter match mellan Timrå IK – Luleå HF, SHL, den 30 oktober 2018 åläggs Austin Farley, 
Luleå HF följande straff för checking to the head: 

1. Avstängning fr.o.m. 31 oktober 2018 t.o.m. 13 november 2018. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 7 125 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 3 matcher. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Austin Farley samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: När det är 2.05 kvar av tredje perioden så blir det en utvisning nere i hörnet. Spelet 
är avblåst. Luleåspelaren nr 91 Farley och en Timråspelare åker ihop nedanför blå linje. Efter 
varsin knuff så Crosscheckar Farley Timråspelaren våldsamt över halsen. Om inte 
disciplinnämnden anser att detta är en checking to the head så anmäler jag Farley för 
crosschecking regel 59.4   

Austin Farley: I assure you that there was no intent to cross check my opponent. The puck 
was not in play as it was paused for a penalty by another player. And as I was skating 
towards the refs to hear what exactly was going on, I was suddenly hit by a player on the 
other team. As he hit me, I raised my hands in defense. It was knee jerk reaction because I 
was not anticipating a hit after the whistle had blown. At no point was there any intent to hurt, 
or injure the opposing player.  I deeply regret my reaction to this incident, but I never saw this 
player until he hit me and I reacted in defense not malice. 
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Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det 
utrett att Austin Farley gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet. Tacklingen är vårdslös. 
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som 
bedöms motsvara 3 matcher. Austin Farley ska dessutom betala böter med det belopp som 
framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden, förutom vad som anges ovan, särskilt 
beaktat följande nyckelfaktor:   

• Tacklingen utdelas med klubban mot huvudet 
• Förseelsen innebär stor skaderisk. 

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 inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet 
avsedda beslutet meddelats. 

På Disciplinnämndens vägnar 

 

Alexander Ramsay 


