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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Marcus Sylvegård 

Förening:  IF Malmö Redhawks 

Adress:  Hyllie Stationstorg 2, 21532 MALMÖ 

Matchdatum: 2018-09-29 

Mellan:  IF Malmö Redhawks - Djurgårdens IF 
  SHL 

Domare/Anmälare Ludvig Lundgren 

Avstängningsperiod 2018-09-30 - 2018-10-04 , 2 match(er) 

BESLUT 

Efter match penalty i match mellan IF Malmö Redhawks och Djurgårdens IF, SHL, den 29 
september 2018 åläggs Marcus Sylvegård, IF Malmö Redhawks, följande straff för otillbörligt 
uppträdande (unsportsmanlike conduct): 
Avstängning fr.o.m. den 30 september 2018 t.o.m. 4 oktober 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, ett yttrande från Marcus Sylvegård samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: Efter en situation mellan Malmös 29 Marcus Sylvegård och Djurgårdens 55 
Alexander Urbom samt 40 Jacob Josefson skriker 29 Sylvegård i riktning mot någon av 
Djurgårdsspelarna ”din jävla horunge”. Situationen inträffade efter 3.48 i tredje perioden vid 
en målvaktsblockering. 

Marcus Sylvegård har, genom Patrik Sylvegård, uppgett följande. Det kommer ett skott från 
Malmös Back. Malmös spelaren (29) går på mål. DIFs spelare crosscheckar Malmö spelaren 
(29). Det blir lite bråk spelare 55 och 40 och 34 och nr 15, alltså 3-4 spelare mot Malmös 
spelare(29), nr 40 och Malmö spelaren (29) brottas bakom mål. När Malmöspelaren reser sig 
upp och på väg därifrån säger nr 55 VAD FAN GÖR DU BÖGJÄVEL TILL Malmö spelaren 
(29) som svarar HÅLL KÄFTEN HORUNGE. När Malmöspelaren säger detta är domaren 
precis bredvid Malmö spelaren nr (29) som syns tydligt på videon. VARFÖR SKULLE 
MALMÖSPELAREN SÄGA DETTA TILL DIF SPELAREN OM INTE DIF SPELAREN SA 
SOM OVAN ????. Malmöspelaren står upp för sig och sitt lag mot 3-4 DIF själv och i stridens 
hetta adrenalinet sprutar och när han reser sig upp får detta av DIF spelaren svarar han som 
han menar med samma medel. Malmöspelaren är ångerfull och vet att han har gjort fel men 
menar att DIF-spelarna med deras agerande och att dom sa detta när allt va över skall 
straffas hårdare. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Marcus Sylvegård gjort sig skyldig till otillbörligt uppförande. 
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som 
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bedöms motsvara 2 matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett 
match penalty. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   
• Det är fråga om ett otillbörligt uppträdande som är riktat mot en motspelare. 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 75. 

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. 


