
JOHANNESHOV 2019-04-17 
Ärendenr:D-SIF-008352

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Johan Harju  

Förening:  Luleå HF 

Adress:  Ostrongatan 2, 97334 LULEÅ 

Matchdatum: 2019-04-15 

Mellan:  Luleå HF - Frölunda HC 
  SM-slutspel 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-09-14 - 2019-09-19 
Böter  21 250:- betalas senast 2019-05-16 

BESLUT 

Efter match mellan Luleå HF och Frölunda HC, SM-slutspel, 2019-04-15, åläggs Johan 
Harju, Luleå HF, följande straff för checking to the head: 

1. Avstängning fr.o.m. den 14 september 2019 t.o.m. den 19 september 2019. 
Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 21 250 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 3 matcher 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Johan Harju samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: När det är några sekunder kvar av andra perioden så har Frölundaspelaren nr 5 
Genoway pucken under kontroll och spelar iväg den. Luleåspelaren nr 24 Harju kommer upp 
i ryggen på Genoway då han är ca 1 meter från sargen. Harju fångar in Genoway med sitt 
vänstra ben samtidigt som han sätter båda sina händer i ryggen på Genoway och driver 
Genoway in i sargen. När Genoway är i sargen så fortsätter Harju genom att trycka upp sina 
händer i huvudet och driver huvudet mot plexiglaset. Alternativ bestraffning är Checking to 
the Head 

Johan Harju: I den aktuella situationen sätter jag press på Frölundaspelaren från högersidan 
för att han inte skall kunna åka upp med pucken efter sargen. Det är tydligt för honom att jag 
kommer så han spelar ifrån sig pucken och jag väljer att fullfölja situationen med en tackling. 
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Det är ingen speciell tackling utan det är i tacklingsituationen ren otur att han kanske 
slappnat av lite för mycket efter sin passning och därmed faller in mot sargen och slår 
ansikten mot plexiglaset. Kraften i tacklingen är precis som anmälan anger riktad mot 
kroppen av Frölundaspelaren. 
  
Däremot stämmer det inte att händerna trycker mot huvudet, utan de åker upp efter 
tacklingen som en naturlig konsekvens av att jag flyttar min tyngdpunkt från höger mot 
vänster i tacklingen, inte att jag trycker i riktning mot plexiglaset. 
  
Det faktum att spelaren spelade det efterföljande numerära överläget vittnar även om att 
kraften inte varit riktad mot huvudet utan att det blev blodvite som en oturlig konsekvens, 
bland annat av att spelaren inte varit fullt beredd på att ta emot tacklingen. 

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden bedömer 
förseelsen som en checking to the head eftersom Johan Harju använder sina händer för att 
driva motspelarens huvud mot plexiglaset. Tacklingen är våldsam. Förseelsen bör därmed 
föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 
tre matcher. Då säsongen är avslutad finns det skäl att förlägga avstängningsperioden till 
inledningen av nästa säsong. Johan Harju ska dessutom betala böter med det belopp som 
framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande 
nyckelfaktorer:   

• Huvudet på motspelaren drivs in i plexiglaset 
• Tacklingen är våldsam 
• Tacklingen innebar 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 


