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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Marek Hrivik  

Förening:  Leksands IF 

Adress:  Box 118, 79323 LEKSAND 

Matchdatum: 2019-11-02 

Mellan:  IF Malmö Redhawks - Leksands IF 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Böter  5 000:- betalas senast 2019-12-03  

BESLUT 

Efter match mellan IF Malmö Redhawks och Leksands IF, SHL, den 2 november 2019 
åläggs Marek Hrivik, Leksands IF, följande straff för diving. 

Böter om 5000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. 
Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda ny bestraffning. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Marek Hrivik samt en 
filmsekvens av händelsen. 

Anmälan: Tid 7.20 i period 2 så Åker Malmöspelaren nr 42 Arell med pucken bakom eget mål 
och tappar den sedan. Leksandsspelaren nr 27 Hrivik åker efter Arell. När Arell tappar 
pucken så vänder han om och klubban lyfts upp framför ansiktet på Hrivik. Klubban träffar 
inte i ansiktet som Hrivik gör gällande genom att ta sig med handsken i ansiktet och titta efter 
domaren. Arell blir utvisad i denna situationen för spel med hög klubba. 

Marek Hrivik har uppgett följande. Guy hit my head and i had a pretty big scratch on my visor 
I didnt even know at first it was a penalty. The fact that he hit my head with the stick it is a 
natural reaction to move my head so i dont think i dove at all. He hit my had with his stick and 
that was pretty obvious The referee skated over to me and he saw the big scratch on my 
visor so i assumed thats why he called a penalty. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Genom filmsekvensen finner nämnden det utrett 
att Marek Hrivik inte blivit träffad av klubban. Han har i stället gjort sig skyldig till diving som 
påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i 
form av ett måttligt bötesstraff. 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 65. 
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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 

 

Johan Nordin 


