SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
JOHANNESHOV 2021-10-01
Ärendenr: D-SIF-012086

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:

Robin Alvarez

Förening:

Timrå IK

Adress:

Sportvägen 4, 86141 SÖRBERGE

Matchdatum:

2021-09-30

Mellan:

Timrå IK - Luleå HF
SHL

Domare/Anmälare

Situationsrummet

Avstängningsperiod
Böter

2021-10-01 - 2021-10-09 - 3 match(er)
17 500:- betalas senast 2021-10-31

BESLUT
Efter match mellan Timrå IK och Luleå HF, SHL, den 30 september 2021 åläggs Robin Alvarez, Timrå IK,
följande straff för huvudtackling (illegal check to the head):
1.
2.

Avstängning fr.o.m. den 1 oktober 2021 t.o.m. 9 oktober 2021. Avstängningen avser endast ishockey
och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Böter om 17 500 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.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Robin Alvarez samt en filmsekvens från
händelsen.
Anmälan: När det återstår 15.30 av period 2 så är det en puck som spelas ner i Luleås försvarzon.
Luleåspelaren Nr 2 Styrman väljer att spela på pucken. Timråspelaren Nr 10 Alvarez kommer med fart och
väljer att inte spela mot pucken. Alvarez ser att Styrman blir låg men väljer ändå att fullfölja tacklingen
med uppåtgående kraft som träffar först i huvudet. Alternativ bestraffning är Charging.
Robin Alvarez har uppgett följande. Jag åker efter pucken och vid tekningspunkt ser jag Styrman ligga
jämsides med ett par meters mellanrum. Vid mållinjen ser jag att han åker in i situationen likadant som
jag, det vill säga att den fysiska kontakten kommer att bli axel mot axel. Ca 1 meter innan sargen går jag in
med axeln och hinner inte avbryta min rörelse när han istället vrider upp sig för att gå på puck med en
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hand. Jag tar inget skär från tekningpunkt och har båda skridskor i isen vid tacklingstillfället. Jag upplever
att han har samma uppsikt över situationen som jag.
Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden
finner det utrett att Robin Alvarez gjort sig skyldig till en otillåten huvudtackling. Förseelsen bör föranleda
en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska
dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt
beaktat följande nyckelfaktorer:
•

Tacklingen, som träffar huvudet, sker med en viss uppåtgående rörelse mot en motspelare som har
valt att gå på puck.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48
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
(riksidrottsforbundet@rf.se) inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet
meddelats.
På Disciplinnämndens vägnar

Johan Nordin
Johan Nordin, Ulf Lindgren, Stefan Persson, Christoffer Norgren, Gunilla Andersson Stampes och Katarina
Timglas.
Skiljaktig mening
Christoffer Norgren anmäler skiljaktig mening och anför följande. I likhet med majoriteten finner jag att
förseelsen är bestraffningsbar, men att den har ett lägre straffvärde med hänsyn till att Styrman får anses
ha ett visst ansvar i den uppkomna situationen.

För kännedom till:

Anmälare, Förening, Distrikt
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