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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Matthew Bailey  

Förening:  Mora IK 

Adress:  Box 142, 79223 MORA 

Matchdatum:  2018-12-26 

Mellan:  Mora IK - Skellefteå AIK 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2018-12-27 - 2019-01-05 - 3 match(er)  
Böter  16 250:- betalas senast 2019-01-27,  

BESLUT 

Efter match mellan Mora IK och Skellefteå AIK, SHL, den 26 december 2018 åläggs Matthew Bailey, Mora 
IK, följande straff för knätackling (kneeing): 
1. Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 5 januari 2019. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 
2. Böter om 16 250 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 en anmälan, ett yttrande från Matthew Bailey samt en filmsekvens från 
händelsen. 

Anmälan: Efter 4.10 av period 1 så har Skellefteåspelaren nr 6 Berglund pucken under kontroll. Berglund ser 
att Moraspelaren nr 22 Bailey kommer åkande emot honom. Berglund skickar iväg pucken åt vänster i 
sargen och går själv åt höger för att undvika att bli tacklad. Bailey tar några snabba skär och när Berglund 
åker åt sidan så förflyttar sig Bailey åt vänster och viker ut sitt vänstra ben och tacklar Berglund med kraft 
över benet.  

Matthew Bailey har uppgett följande. I, Matthew Bailey am from Canada. I was taught to play the game hard 
and within in the rules of the game. I take great pride in playing a hard working style of hockey. I have no 
history of injuring players. I was very disappointed to be ejected from the game on a match penalty. I 
completely disagree with the call. In my view, my opponent see's my coming to take contact. I stop moving 
my feet, slow down my speed and glide to avoid charging. My opponent chooses to try to jump out of the 
way instead of taking contact. I attempt to initiate contact with the shoulder and my leg does not extend out 
further towards the player. The player falls from attempting to avoid the hit. The player is not injured on the 
play and returns to game. Every player who plays the game has a responsibility to protect themselves at all 
time. It is up to each individual player to try to not put themselves in a vulnerable position. It is all of our 
duties as players to play the game within the rules for everyone’s safety.  A match penalty is imposed for 
deliberately injuring another player as well as attempting to injure another player. I, Matt Bailey in no way 
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wanted to injure my opponent in any way. In my opinion, I would find it hard to believe anyone who watches 
the play could conclude I wanted to injury my opponent. I am thankful the player was not hurt on the play.  
I hope you take my opinion in consideration and thank you for hearing my side of the matter.   

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden 
finner det utrett att Matthew Bailey gjort sig skyldig till en knätackling. Förseelsen bör föranleda en 
avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 3 matcher. Han ska dessutom 
betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat 
följande nyckelfaktorer: 
• Stor skaderisk  

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50. 

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 
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