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BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn: Juhani Tyrväinen

Förening: Luleå HF

Adress: Ostrongatan 2, 97334 LULEÅ

Matchdatum: 2022-01-06

Mellan: Frölunda HC - Luleå HF
SHL

Domare/Anmälare Situationsrummet

Avstängningsperiod 2 match(er) 
Böter 26 573:- betalas senast 2022-02-06

BESLUT

Efter match mellan Frölunda HC och Luleå HF, SHL, den 6 januari 2022 åläggs Juhani Tyrväinen, 
Luleå HF, följande straff för Fighting:

1. Avstängning från Luleå HF:s två (2) nästföljande matcher i SHL.  Avstängningen avser endast 
ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2. Böter om 26 573 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.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Juhani Tyrväinen samt en filmsekvens 
från händelsen.

Anmälan: Återstår 3 sekunder av matchen när det är nedsläpp i Luleås försvarszon. Pucken släpps 
och Luleåspelaren Nr 21 Tyrväinen lägger sig på pucken och Frölunda spelaren Nr 20 Lundqvist 
försöker spela loss pucken. Slutsignalen går och Luleå spelaren Nr 29 Gustavsson delar ut ett par 
knuffar och får Lundqvists uppmärksamhet. Tyrväinen slår då ett kraffullt slag med sin vänsta knutna 
handske i huvudet på Lundqvist som inte vet att slaget kommer och kan därför inte försvara sig.

Juhani Tyrväinen har uppgett följande. I samband med den sista tekningen i matchen har jag ett mål 
och det är att vinna tekningen, eller i alla fall se till att pucken inte når en motståndare som skulle 
kunna skjuta mot mål. Och på samma sätt har deras spelare bara ett mål - att vinna tekningen till 
egen spelare för ett snabbt skott med bara 3 sekunder kvar av matchen. Det blir en oavgjord tekning 
där pucken i förstaläget stannar kvar hos oss tekare och där jag i den situationen hamnar på isen med 
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pucken bredvid/under mig. Deras spelare stöter då våldsamt in sitt klubblad i min kropp, två gånger 
om, där jag befinner mig i en sårbar position på isen. Detta gör både mig och min närmsta lagkamrat 
förbannade, då det är hög skaderisk och dessutom i en situation där matchen i praktiken redan är 
avgjord. Varför jag i vrede snabbt ställer mig upp för att ge tillbaka för ett uppenbart försök att skada 
mig. Min avsikt är inte att skada min motståndare, utan att tydligt markera att jag inte accepterar det 
han gjort. Därför slår jag inte med full kraft och jag behåller handskarna på. När jag gett tillbaka är 
känslan att udda är jämnt. Och jag fortsätter därför inte slå mot min motståndare, som i sin tur 
förmodligen är lika förbannad som jag var och som därefter förståeligt tar chansen att ge tillbaka på 
mig innan allt lugnar ned sig.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Juhani Tyrväinen gjort sig skyldig till en förseelse enligt Fighting. 
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis 
SHL, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta 
avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal 
tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). 
Avstängningens längd bestäms till Luleå HF:s två nästföljande matcher i SHL. Han ska dessutom 
betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt 
beaktat följande nyckelfaktorer:  

• Det är fråga om ett kraftfullt slag mot huvudet efter slutsignal som sker bakifrån på en oförberedd 
spelare.

• Stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47.

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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