SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2021-01-15
Ärendenr: D-SIF-011737

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Christian Folin

Förening:

Växjö Lakers HC

Adress:

Storgatan 86, 35246 VÄXJÖ

Matchdatum:

2021-01-14

Mellan:

Växjö Lakers HC - Rögle BK
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

2 matcher
9 375:- betalas senast 2021-02-14

BESLUT
Efter match mellan Växjö Lakers HC och Rögle BK, SHL, den 14 januari 2021 åläggs Christian Folin,
Växjö Lakers HC, följande straff för slewfooting:
1.
2.

Avstängning från Växjö Lakers HC:s två (2) nästföljande matcher i SHL.
Böter om 9 375 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 anmälan, ett yttrande från Christian Folin samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: Återstår 11.55 av P3 när Röglespelaren Nr 15 Ryfors får pucken utanför sin anfalls blå. Ryfors spelar
hem pucken till en medspelare. Växjöspelaren Nr 2 Folin åker ikapp Ryfors och sätter vänster ben bakom benet
på Ryfors samtidigt som han tar vänster arm och drar bakåt på ett farligt sätt.
Christian Folin har uppgett följande. I mina ögon en kampsituation. Anmälaren målar inte upp en korrekt bild. Jag
får kontakt FÖRST med min vänsterarm, sen trillar Rbk spelaren pga att jag är på väg framåt. Jag sveper aldrig
med arm och ben. Man ser också att Ryfors trillar allt annat än handlöst, pga av att rörelsen inte sker samtidigt
och svepande och därför inte är slew foot har han kvar kontrollen i sitt fall. Situationen är givetvis interference
men inte grund för avstängning.
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner
det utrett att Christian Folin gjort sig skyldig till en slewfooting. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det
finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis SHL, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga
coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa
avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte
stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Växjö Lakers HC:s två nästföljande matcher i SHL. Han ska
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dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt
beaktat följande nyckelfaktorer:
•

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

Alexander Ramsay
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