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BESTRAFFNINGSÄRENDE 

Namn:  Marcus Högström  

Förening:  Djurgårdens IF 

Adress:  Box 2, 12125 STOCKHOLM-GLOBEN 

Matchdatum: 2019-10-29 

Mellan:  Djurgårdens IF - Rögle BK 
  SHL 

Domare/Anmälare Situationsrummet 

Avstängningsperiod 2019-10-31 - 2019-11-14 - 3 match(er)  
Böter  28 750:- betalas senast 2019-11-30  

BESLUT 

Efter match mellan Djurgårdens IF och Rögle BK, SHL, den 29 oktober 2019 åläggs Marcus 
Högström, Djurgårdens IF, följande straff: 

1. Avstängning fr.o.m. 31 oktober 2019 t.o.m. 14 november 2019.  Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 28 750 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 anmälan, ett yttrande från Marcus Högström samt en 
filmsekvens från händelsen. 

Anmälan: 5.21 kvar av period 3. I samband med en avvaktande offside så jagar 
Röglespelaren nr 18 Everberg pucken som är vid Djurgårdsbåset när spelet blir avblåst för 
offside. Everbergs klubba åker in i båset och träffar lite lätt Djurgårdsspelaren nr 4 Högström 
på sidan av hjälmen. Högström tar tag i Everbergs klubba och håller fast den. Everberg slår 
då till Högström med ett slag som träffar Högström i huvudet. Högström tittar efter domaren 
och river sedan av hjälmen på Everberg, Högström tar sedan tag om nacken med sin vänstra 
hand och håller fast Everberg och utdelar sedan ett hårt slag i ansiktet på Everberg som inte 
kan försvara sig eller åka därifrån. 

Marcus Högström och Djurgårdens IF har uppgett följande. Anmälan beskriver händelsen på 
ett korrekt sätt. Vare sig Djurgården eller Marcus Högström försvarar det utdelade slaget och 
handlingen strider mot såväl Djurgårdens som SHL:s värdegrund. 
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Men anmälan till Disciplinnämnden är gjord på felaktiga grunder. Regelboken gör gällande 
följande definition av Regel 47 - Fighting. 

1. Fighting ska anses ha inträffat när minst en spelare slår eller försöker slå en 
motståndare upprepade gånger, eller när två spelare brottas på så sätt att linjedomarna 
får problem att separera kombattanterna. 

2. Huvuddomaren ska vid utdömande av fighting använda sitt omdöme för att avgöra hur 
pass allvarlig situationen är. Hänsyn ska här tas till vem som anstiftar slagsmålet, vem 
som är mest pådrivande och vem som bär mest ansvar. 

Anmälan styrker inte att kriterierna för fighting har uppfyllts. Marcus Högström har inte försökt 
slå sin motståndare upprepade gånger. Han har heller inte anstiftat slagsmålet. 
Huvuddomarna ansåg inte att Marcus Högström var den mer pådrivande eller den som bar 
mest ansvar i och med att man utdelade likadant straff till de båda spelarna. 

Disciplinnämnden gör följande bedömning  

Utgångspunkter för Disciplinnämndens bedömning 

Ärendet ger inledningsvis, med anledning till Marcus Högströms och Djurgårdens IF:s 
yttrande, skäl till att erinra om att idrottens bestraffningsregler omfattar såväl 
tävlingsbestraffningar (exempelvis utvisning) som har stöd i Svenska Ishockeyförbundets 
tävlingsregler som förbundsbestraffningar (exempelvis avstängning) enligt 
Riksidrottsförbundets (RF:s) regelverk. Regelverken överlappar delvis varandra och Svenska 
Ishockeyförbundets disciplinnämnd (Nämnden) kan pröva överträdelser mot såväl 
tävlingsreglerna som RF:s stadgar. I det förstnämnda fallet tar nämnden ofta ställning till om 
det finns skäl att utdöma ytterligare (disciplinärt) straff utöver den tävlingsbestraffning som 
ådömts. Även om de flesta ärenden som Nämnden handlägger omfattar bestraffningsbara 
regelöverträdelser enligt båda regelverken finns emellertid inget hinder mot att utdela 
förbundsbestraffning för händelser som inte medfört tävlingsbestraffning eller som inte finns 
beskrivna i tävlingsreglerna, under förutsättning att det är fråga om en bestraffningsbar 
förseelse under RF:s regelverk.  

Disciplinnämndens bedömning 

Uppgifterna i anmälan har vidgåtts av Marcus Högström. De får också stöd av 
filmsekvensen. Nämnden finner det således utrett att Marcus Högström utövat våld på 
motspelaren på sätt som beskrivits i anmälan. Våldet mot huvudet har skett efter avblåsning 
och från en upphöjd position i båset mot en motspelare - som efter att ha fått hjälmen 
avslagen - slappnat av samtidigt som Högström hållit fast motspelarens huvud med sin andra 
hand. Förseelsen är våldsam och respektlös. Enligt nämnden är handlingen, som den nu har 
beskrivits, inte på något sätt en tillåten del av spelets idé och av sådan art att det bör 
medföra disciplinär bestraffning med tillämpning av RF:s regelverk. 

Enligt Nämnden omfattas även förseelsen av gällande regelverk för tävlingsbestraffningar.  
Som påpekats i förordet till Svenska Ishockeyförbundets tävlingsregler kan ibland situationer 
uppstå som inte omfattas av regelns direkta ordalydelse. I dessa situationer måste, som 
även specifikt anges i regel 47, domarna på isen använda sitt eget omdöme och kunnande 
för att bedöma hur pass allvarlig situationen är med utgångspunkt i spelets idé.  

I förevarande fall har det inledningsvis varit fråga om en konfrontation av roughing-karaktär 
där mindre allvarliga slag utdelats, men som därefter oväntat eskalerat i samband med 
ingripande av linjemannen och där ett våldsamt slag utdelats som, oaktat att det skett med 
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handske på, varit förenat med stor skaderisk. Fighting ska ådömas den spelare som deltar i 
en konfrontation av allvarligare slag än vad som definieras i regel 51 - Roughing. Enligt 
bedömningsdirektiven har Roughing företräde framför Fighting när det är fråga om kortare 
gruff där något slag utdelas eller där någon slås omkull under pågående spel utan att 
skaderisk föreligger. Den nu aktuella situationen skiljer sig åt från ”normala” 
Fightingförseelser, som de är beskrivna i regelverket genom att det inte varit fråga om 
upprepade slag mot huvudet. Konfrontationen har emellertid sammantaget varit av så pass 
allvarligt slag att den omfattas av regel 47 och har företräde framför Roughing. 

Nämnden har alltså kommit fram till att den anmälda förseelsen är bestraffningsbar såväl 
enligt RF:s regelverk som enligt gällande tävlingsbestämmelser. Enligt nämnden är 
förseelsen av sådan art att den bör föranleda en påföljd i form av avstängning. 
Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Marcus 
Högström ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid 
straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:   

• Förseelsen har föregåtts av ett lindrigare gruff av roughing-karaktär där Högström slagit 
av hjälmen på motspelaren, som inte varit inställd på en upptrappning av 
konfrontationen.  

• Slaget mot huvudet har skett uppsåtligen med kraft och från en upphöjd position i 
båset samtidigt som Högström hållit fast i motspelarens bakhuvud med sin andra hand. 

• Förseelsen är våldsam och respektlös 
• Slaget har medfört stor risk för skada, vilket Högström måste ha insett. 

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 inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet 
avsedda beslutet meddelats. 

På Disciplinnämndens vägnar 

 

Johan Nordin 
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