
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

JOHANNESHOV 2021-10-15
Ärendenr: D-SIF-012325

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn: Peter Holland

Förening: Djurgårdens IF

Adress: Box 2, 12125 STOCKHOLM-GLOBEN

Matchdatum: 2021-10-14

Mellan: Djurgårdens IF - Luleå HF
SHL

Domare/Anmälare Situationsrummet

Avstängningsperiod 2021-10-15 - 2021-10-28 - 4 match(er) 
Böter 40 625:- betalas senast 2021-11-14

BESLUT

Efter match mellan Djurgårdens IF - Luleå HF, SHL den 14 oktober 2021 åläggs Peter Holland, 
Djurgårdens IF, följande straff för Fighting:

1. Avstängning fr.o.m. 15 oktober 2021 t.o.m. 28 oktober 2021.  Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 40 625 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 4 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Peter Holland samt en filmsekvens från 
händelsen.

Anmälan: Återstår 1 sekund av första perioden. Målvakten blockerar pucken i Luleås försvarszon. 
Luleåspelaren Nr 2 Styrman delar ut en crosschecking i sidan på Djurgårdsspelaren Nr 67 Holland 
som kastar av sig båda sina handskar. Holland rycker av hjälmen på Styrman och delar ut ett slag över 
huvudet och byter sedan hand och slår ett hårt slag rakt i ansiktet på Styrman. Holland slår Styrman 
mot huvudet när Styrman är på väg ner på isen och när Styrman ligger på isen så utdelar Holland 
ytterligare ett slag.

Peter Holland har uppgett följande. My intent was and is never to hurt an opposing player. I hope 
Fredrik Styrman is okay and will be ready to play in the Luleå’s next game. I always try to play within 
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the rules of the game and respect the game. I also understand that not knowing the rules of the game 
in Sweden is not a great excuse. But I am new to this league having arrived just 9 days prior to this 
altercation and I have never played in a league before where fighting was anything other than a 5 min 
penalty. I wasn’t present when the referees met with the team in the Pre Season to inform about the 
rule changes in Swedish hockey, nor did anyone inform me about them. I never have intent to go pick 
a fight - this happened because of the unwarranted crosscheck I received which I viewed as dirty and 
after the whistle. Again, had I known the Swedish rules, I would have handled my reactions differently. 
At the end of the day my concern is with Fredrik and I hope nothing serious has occured. Thank you 
for your concideration! 

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Peter Holland gjort sig skyldig till en förseelse mot Fightingregeln. Att 
Peter Holland uppger sig inte ha blivit informerad om gällande regelverk fritar honom inte från ansvar. 
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms 
motsvara fyra matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid 
straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:  

• Peter Holland är initiativtagare och drivande i slagsmålet
• Slag utdelas mot huvudet utan handskar efter att hjälmen medvetet ryckts bort från motspelaren 

och utdelat slag mot en försvarslös spelare.
• Fler slag har därefter utdelats mot en försvarslös spelare
• Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.

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
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