SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2020-12-29
Ärendenr: D-SIF-011721

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Martin Lundberg

Förening:

Växjö Lakers HC

Adress:

Storgatan 86, 35246 VÄXJÖ

Matchdatum:

2020-12-28

Mellan:

Växjö Lakers HC - Färjestad BK
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

2 matcher
12 500:- betalas senast 2021-01-28

BESLUT
Efter match mellan Växjö Lakers HC och Färjestad BK, SHL, den 28 december 2020 åläggs Martin Lundberg, Växjö
Lakers HC, följande straff för slew-footing:
1.
2.

Avstängning från Växjö Lakers HC:s två (2) nästföljande matcher i SHL.
Böter om 12 500 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.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Martin Lundberg samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: Period 3 och återstår 9.03 så är det nedsläpp i Växjös försvarszon. Färjestad vinner pucken och den går
upp till Färjestads back. Färjestadsspelaren nr 31 Jakobsson stänger vägen för Växjöspelaren nr 27 Lundberg
som vill framåt. Lundberg sätter sin klubba i bröstet och under armarna på Jakobsson och drar bakåt samtidigt
som han sveper bort benet med sin vänstra fot/knä på Jakobsson som faller handlöst i isen utan att kunna skydda
sig själv.
Martin Lundberg har uppgett följande. Jag blir vid en tekning i egen zon stängd i min åkväg upp mot back. I min
ansats att ta mig framåt använder jag mina armar och säkert delvis klubban. Dock ställer jag inte upp på något
uppsåt till en slew foot. Jag blir själv utsatt för en ganska grov interference och det utsatta läget i matchen gör att
jag anstränger mig till Max för att ta mig fram. Mitt ben/lår lyfter hans vilket gör att han tappar balansen men jag
sveper inte undan benen såsom anmälaren vill göra gällande och som också krävs för att det skall kvalificera sig
som en slew foot. Situationen blir något klumpig och jag bringar fbk spelaren absolut ur balans men det är inte en
avsiktlig slew foot utan ett olyckligt resultat av en närkamp som går fel.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner
det utrett att Martin Lundberg gjort sig skyldig till en sleew-footing som är bestraffningsbar. Förseelsen bör
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föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Han ska
dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt
beaktat följande nyckelfaktorer:
•

Stor skaderisk

När det gäller avstängningsbeslutets utformning finner nämnden skäl att särskilt lyfta fram följande. Det är på
grund av Coronapandemin relativt vanligt att matcher flyttas. Detta leder till att det är svårt att förutse hur
många matcher som ett lag spelar under en viss tid. Det är därför inte lämpligt att under rådande läge formulera
avstängningsbeslut att gälla under viss tid. Nämnden har mot denna bakgrund funnit skäl att istället avgränsa
den nu aktuella avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15
kap. 6 § sjätte stycket p b). Denna bedömning gäller SHL som är en serie på elitnivå. I lägre serier och särskilt på
nivåer där spelare deltar i flera olika lag/serier kan det finnas skäl att göra en annan bedömning.
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

Marie-Louise Dock Collin

För kännedom till:

Anmälare, Förening, Distrikt
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