
JOHANNESHOV 2020-01-24 
Ärendenr:D-SIF-010222 

BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
 
Namn:  Marcus Nilsson  
 
Förening:  Färjestad BK 
 
Adress:  Box 318, 65108 KARLSTAD 
 
Matchdatum: 2020-01-23 
 
Mellan:  Färjestad BK - Växjö Lakers HC 
  SHL 
 
Domare/Anmälare Sören Persson 
 
Avstängningsperiod 2020-01-24 - 2020-01-28 - 2 match(er)  
 
 
BESLUT 
 
Efter match penalty i match mellan Färjestads BK och Växjö Lakers, SHL, den 23 januari 
2020 åläggs Marcus Nilsson, Färjestad BK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot 
funktionär (abuse of officials): 
 
Avstängning fr.o.m. 24 januari 2020 t.o.m. 28 januari 2020.  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 Marcus Nilsson. 
 
Anmälan: FBK Markus Nilsson åker på ett Abuse of officials efter slutsignal. Han får först ett 
GM för att han säger, ”Bra jobbat ni förstör matchen”. Jag ber honom lämna isen utan att 
säga något mer så stannar det på GM. På vägen av isen ropar han ”Du suger” vilket 
bekräftas av LD Simon Hillborg. Då får han ett MP för Abuse of officials.  
 
Marcus Nilsson har uppgett följande. Markus Nilsson säger till Sören Persson att det var 
mindre bra dömt och att dom förstör matchen och ropar sen uselt och inte ”du suger”. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning Det saknas skäl att ifrågasätta uppgifterna i 
anmälan. Nämnden finner det utrett att Marcus Nilsson 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.  
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• Det är fråga om ett otillbörligt språkbruk riktat mot en funktionär 

 
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. 
 
 
På Disciplinnämndens vägnar 
 
 
 
Johan Nordin 
 
 
 


