SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2021-01-15
Ärendenr: D-SIF-011736

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Shane Harper

Förening:

Brynäs IF

Adress:

Gavlehovsvägen 13, 80633 GÄVLE

Matchdatum:

2021-01-14

Mellan:

Luleå HF - Brynäs IF
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

5 matcher
34 500:- betalas senast 2021-02-14

BESLUT
Efter match mellan Luleå HF och Brynäs IF, SHL, den 14 januari 2021, åläggs Shane Harper, Brynäs IF, följande
straff för checking to the head:
1.
2.

Avstängning från Brynäs IF:s fem (5) nästföljande matcher i SHL.
Böter om 34 500 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 anmälan, ett yttrande från Shane Harper samt en filmsekvens från händelsen.
Anmälan: Återstår 10.58 av P2. Luleåspelaren Nr 75 Ilomäki för pucken upp i banan från eget mål, Ilomäki
kommer upp till toppen på cirkeln. Brynässpelaren Nr 90 Harper kommer från sidan med fart och tacklar en
tackling som träffar huvudet på Ilomäki. Harper lägger ut sin klubba för att skära av spelvägen för en tidig
passning. När inte den passningen slås så går han in framför kroppen på Ilomäki och tacklar en tackling som tar i
huvudet. Ilomäki kan inte skydda sig mot tacklingen. Alternativ bestraffning är charging.
Shane Harper har uppgett följande. Jag har spelat i SHL i tre år och alltid spelat ett rent spel. Jag hade inga
intentioner att skada. Jag såg att han tittade på mig när jag närmade mig honom, och han flyttade pucken bort
från mig för att skydda pucken och i det ögonblicket flyttar han även huvud och överkropp framåt. Om man tittar
på videon ser man att jag försöker dra mig undan vilket kan ha förvärrat situationen, om jag hade fullföljt
tacklingen rakt på hade jag med största sannolikhet träffat rent mot kropp och axel. När jag klev in i tacklingen
hade jag tanken att hålla min axel så lågt som möjligt och inte rikta kraft uppåt, för att kontakten inte skulle ta
högt.
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner
det utrett att Shane Harper gjort sig skyldig till en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det
finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis SHL, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga
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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 Brynäs IF:s fem nästföljande matcher i SHL. Han ska dessutom
betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande
nyckelfaktorer:
•
•
•
•

Tacklingen sker från sidan, vilket medför stort ansvar för den tacklande spelaren
Tacklingen är vårdslös
Stor skaderisk
Något ansvar kan inte läggas på den spelare som blir tacklad.

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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