
   

JOHANNESHOV 2018-12-27 
Ärendenr:D-SIF-007046 

BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Ville Kolppanen  

Förening:  Rögle BK 

Adress:  Ishallsvägen, 26254 ÄNGELHOLM 

Matchdatum:  2018-12-26 

Mellan:  Örebro HK - Rögle BK 
  SHL 

Domare/Anmälare Sören Persson 

Avstängningsperiod 2018-12-27 - 2018-12-30 - 2 match(er)  

BESLUT 

Efter match penalty i match mellan Örebro HK och Rögle BK, SHL, den 26 december 2018 åläggs Ville 
Kolppanen, Rögle BK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot funktionär (abuse of officials): 
Avstängning fr.o.m. den 27 december 2018 t.o.m. den 30 december 2018. Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

Avstängningen bedöms motsvara två matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett 
match penalty. 

SKÄL 

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Ville Kolppanen. 

Anmälan: Efter slutsignalen på väg upp för att tacka motståndarna för matchen så pekar Rögle målvakten 
Kolppanen upp mot resultattavlan och tittar på oss och gnider tumme och pekfinger mot varandra i en gest 
för att visa att vi är köpta. Detta bevittnas av hela domarteamet på isen och även av Domarcoachen på plats 
Lars-Johan Ryhed. Tyvärr så finns det ingen video att visa upp trots att vi var ute i Tv bussen och sökte. 

Ville Kolppanen har uppgett följande. The only reason why I did that was I saw that referee laughed at me 
and showing telephone move on his left hand when I was looking him after game was over. i was so pissed 
off and i decide to do that. I was very frustrated after 4th goal but this situation would never happened if that 
referee would be professional and let things go when game is over.  

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna i matchdomarens 
anmälan. Uppgifterna i anmälan får också stöd av vad Ville Kolppanen själv har uppgett. Nämnden finner det 
utrett att Ville Kolppanen gjort sig skyldig till otillbörligt uppträdande mot funktionär. Förseelsen bör föranleda 
en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher inklusive den 
automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.  

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39. 
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. 
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