JOHANNESHOV 2020-03-06
Ärendenr:D-SIF-010868

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Johan Fransson

Förening:

Leksands IF

Adress:

Box 118, 79323 LEKSAND

Matchdatum:

2020-03-05

Mellan:

Leksands IF - Färjestad BK
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod

2020-03-06 - 2020-03-10

BESLUT
Efter match mellan Leksands IF och Färjestads BK, SHL, den 5 mars 2020 åläggs Johan Fransson,
Leksands IF, följande straff för slew footing:
Avstängning fr.o.m. den 6 mars 2020 t.o.m. den 10 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och
gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen bedöms motsvara två matcher.
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Johan Fransson samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: När det återstår 2.25 av P1 så kommer Färjestadspelaren nr 4 Lawner inåkande i anfallszonen och
skjuter pucken på mål. Leksandsspelaren nr 10 Fransson åker ner och fångar upp Lawner med sin klubba
för att sedan sätta sitt vänstra ben/knä bakom benet på Lawner. Fransson lyfter upp sitt ben samtidigt som
han vräker omkull Lawner med sin klubba. Lawner faller handlöst bakåt och kan inte skydda sig.
Johan Fransson har uppgett följande. Fbk spelare kommer in för att ta en skott. Min tanke är att krympa tiden
och att han inte skall komma åt en eventuell retur. Vi hamnar i en närkampssituation där jag vill trycka bort
Fbk spelaren från vårt mål och han vill åka mot målet. Vi åker sida vid sida ner mot förlängda mållinjen.
Inledningsvis har jag blicken på Fbk spelaren men när vi hamnar i närkamp så vänder jag bort huvudet för att
se vart pucken hamnar. Detta indikerar att jag inte har någon avsikt eller uppsåt med en sleewfoot som
rubriceringen är. Av naturliga skäl när det blir en närkamp så hamnar mitt vänstra ben bakom hans högra då
man åker bredvid varandra och vill trycka åt olika håll.
Båda tittar på pucken och Fbk spelaren vill fortsätta sin åkriktning mot vårt mål samtidigt som han slappnar
av och tappar balansen. I och med att han tappar balansen så följer mitt ben med i hans rörelse och mitt ben
lämnar även isen då jag också vinglar till, finns inget som tyder på att jag sparkar bort hans ben eller gör
något avsiktligt från min sida. När han tappar balansen för att han slappnar av så förstärks själva fallet då jag
resolut trycker in min vänstra axel framför honom för att sätta stopp.
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Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden
finner det utrett att Johan Fransson gjort sig skyldig till slew footing. Förseelsen bör föranleda en
avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Vid
straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
•
Det är fråga om en medveten bensvepning, även om själva bensvepningen är av det
lindrigare slaget
•
stor skaderisk
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 52.

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
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