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BESTRAFFNINGSÄRENDE 
 
Namn:  Samuel Lofquist  
 
Förening:  Linköping HC 
 
Adress:  Gumpekullavägen 1, 58278 LINKÖPING 
 
Matchdatum: 2020-02-25 
 
Mellan:  IF Malmö Redhawks - Linköping HC 
  SHL 
 
Domare/Anmälare Morgan Johansson 
 
Avstängningsperiod 2020-02-26 - 2020-03-07 - 5 match(er)  
Böter  17 750:- betalas senast 2020-03-27 
 
 
BESLUT 
 
Efter match penalty i match mellan IF Malmö Redhawks och Linköping HC, SHL, den 25 
februari 2020 åläggs Samuel Lofquist, Linköping HC, följande straff för physical abuse of 
officials: 
 

1. Avstängning fr.o.m. den 26 februari 2020 t.o.m. den 7 mars 2020. Avstängningen avser 
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning. 

2. Böter om 17 750 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 fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som 
följer av ett match penalty.  
 
 
SKÄL 
 
Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Samuel Lofquist och Niklas 
Persson, General Manager för Linköping HC, samt en filmsekvens från händelsen.    
 
Anmälan: Efter 17.36 i andra perioden uppstår det ett litet gruff framför Linköpings mål mellan 
Malmös spelare nr 51 Emil Sylvegård och Linköpings spelare nr 4 Samuel Lofquist. Linjeman 
Jansson styr undan Lofquist som väljer att puttar/knuffar Jansson i bröstet. Domar teamet väljer 
att visa ut Lofquist för Physical abuse of officials, Match penalty. 
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Samuel Lofquist/Niklas Persson har uppgett följande. Vi har inget att tillägga. Sam är ångerfull 
över det han gjorde. Beskrivningen Morgan gör av situation tycker vi stämmer bra. 
 
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. 
Nämnden finner det utrett att Samuel Lofquist gjort sig skyldig till physical abuse of officials. 
Förseelsen bör föranleda en avstängning. Beteendet, att fysiskt ge sig på en domare på detta 
sätt, är helt oacceptabelt och ska leda till ett kännbart straff. Avstängningens längd bestäms till 
en tid som bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer 
av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.  
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 40. 
 
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 
 
 
 
Marie-Louise Dock Collin 
 
 
 
 


