SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2021-01-15
Ärendenr: D-SIF-011738

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Mats Rosseli Olsen

Förening:

Frölunda HC

Adress:

Box 12127, 40242 GÖTEBORG

Matchdatum:

2021-01-14

Mellan:

Skellefteå AIK - Frölunda HC
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

3 matcher
19 491:- betalas senast 2021-02-14

BESLUT
Efter match mellan Skellefteå AIK och Frölunda HC, SHL, 2021-01-14, åläggs Mats Rosseli Olsen, Frölunda HC,
följande straff för checking to the head:
1.
2.

Avstängning från Frölunda HC:s tre (3) nästföljande matcher i SHL.
Böter om 19 491 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, en filmsekvens samt ett yttrande från Mats Rosseli Olsen inklusive
stillbilder.
Anmälan: Det återstår ca en halv minut av första perioden när Frölundaspelaren Nr 51 Rosseli Olsen åker runt
Skellefteåbacken och driver in på mål. Rosseli Olsen skjuter ett skott som Skellefteåmålvakten Nr 30 Lindvall
räddar. Rosseli Olsen förtsätter att åka mot mål och åker in i målvakten i hans målområde och träffar med sin
armbåge i huvudet på Lindvall som utgår från matchen och återkommer inte till spel. Alternativ bestraffning är
armbågstackling.
Mats Rosseli Olsen: Jag var i en skottsituation och sträckte mig för att nå returen. Efter det försökte jag ta mig
därifrån. Jag svänger upp i banan bort från mål och lyfter höger ben för att undvika en kollision (se bifogad
bildserie), men har en försvarare med mig och träffar tyvärr deras målvakt. Det går fort i hockey och jag hade
inga intentioner att få kontakt med målvakten och hoppas verkligen att han mår bra
Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Mats Rosseli Olsen åkt in i målvakten
inne i dennes målområde och att han då träffat målvaktens huvud med armen. Händelsen bedöms mot denna
bakgrund som en checking to the head och den bedöms vidare som obehärskad. Förseelsen är bestraffningsbar
och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas.
Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss
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tid (se RF stadga 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Mats Rosseli Olsen nu ådöms bestäms till
Frölunda HC:s nästföljande tre matcher i SHL. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av
beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:
•

Tacklingen utdelas på en spelare (målvakt) som befinner sig i en sårbar position och medför därför hög
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
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