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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-01-30  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Adam Gilliam, Hammarby IF 
 
Bestraffning:  
Efter elitseriematchen mellan Hammarby IF – Gripen/Trollhättan BK 2023-01-28 blev 
anmälde Gripen/Trollhättan BK:s ledare Per Skoglund ovan rubricerad spelare för en 
incident avseende brutalt spel. 
 
DN överlämnar anmälan till VGG för utlåtande. 
 
Händelseförlopp enl inkommen anmälan: 
I matchminut 56 så åker #40 i Hammarby IF, Adam Gilliam, helt oprovocerad förbi 
#99 i Gripen (Artem Savelyev) i Gripens straffområde och sätter upp armbågen i 
#99:s ansikte. #40 riskerar i sekvensen att skada #99. Situationen skulle mycket väl 
kunnat undvikas och #40 gör ingen ansats att vika undan från #99. #99 blir liggande 
på isen. 
 
VGG:s utlåtande: 
Ett enigt VGG anser att betydande skaderisk föreligger. Ett lyft in i straffområdet där 
Hammarby-spelaren går enbart på Gripen-spelaren. 
 
HD:s yttrande: 
Under matchsekvensen har jag flertalet spelare mellan mig och de två involverade 
spelarna så jag får information av min assisterande domare Fredrik Johansson att 
det skett en kollision och blåser frislag till Gripen. Jag ser under matchen ingen övrig 
ojusthet som skall bestraffas.  
 
När jag har sett situationen i efterhand ser jag en armbåge som kommer upp från 
spelare nummer 40 i Hammarby innan nummer 99 i Gripen faller till isen. Det är för 
mig svårt att avgöra om armbågen träffar spelaren och är anledning till att han ramlar 
till isen eller att det är av andra anledningar. 
 
Yttrande från Adam Gilliam: 
Vi håller bollen för ett anfall i 56:e minuten. Jag får en passning på mittplan men ser 
David Pizzoni ute till vår vänster, jag ropar på honom att ta bollen samtidigt som jag 
släpper bollen förbi mig. Jag sätter fart mot straffområdet. Pizzoni och jag är i 
samstämmighet om vad som ska ske och han lägger direkt ett lyft mot straffpunkten 
som jag går på. När bollen är inom räckhåll gör jag en rörelse för att försöka nå 
bollen men en Gripenförsvarare skär av den ytan dit bollen är på väg. Bollen landar 
just bakom både mig och försvararen. Jag vet inte när jag är i situationen om jag har 
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rört försvararen. Min enda avsikt och mitt utförande handlar om att försöka nå bollen 
på ett inspel i det anfall jag själv initierade. 
 
Jag har tittat på situationen i efterhand och det har inte förändrat min upplevelse av 
det som hände. Jag ser inget i min åkning eller mina rörelser som inte är naturliga för 
den spelsituation jag befinner mig i, och inget som kan liknas vid oschysst spel. 
Bollen landar i min absoluta närhet, jag har ingen annan ambition än att försöka ta 
bollen. Uppenbarligen får Gripenförsvararen ont i situationen och det var inte min 
avsikt. 
 
DN:s beslut nummer 22073:  
DN:s ledamöter har tagit del av anmälan, yttrande och ett filmklipp som visar 
händelsen. Nämnden är enig med VGG och anser att Gilliam utdelar en brutal 
tackling med armbåge i huvudet tillsynes utan att försöka nå bollen. Enl DN:s riktlinjer 
för bestraffning av spelare och ledare kap A, avsnitt 3, punkt 4 innebär denna typ av 
regelbrott, Brutalt agerande mot huvud/nacke utan avsikt att spela på bollen, en 
längre avstängning. 
 
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Adam 
Gilliam 3 matcher, 23-01-31 Hammarby IF – Sandvikens AIK, 23-02-03 IFK Motala – 
Hammarby IF samt 23-02-07 Hammarby IF – Edsbyns IF.  
 
Skulle någon eller några av ovan nämnda matcher inte spelas på angivet datum, 
gäller avstängningen nästkommande tävlingsmatch/-er. 
 
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där 
spelaren erhöll sin avstängning. Detta innebär bland annat att spelaren inte får 
befinna sig i närheten av det tekniska området och inte heller på annat sätt instruera 
eller ha kontakt med sitt lag. (TB kap 7 §1.1) 
 
Överklagan 
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma 
med klagoskrift till Riksidrottsnämnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 
 
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Roland Fager, Anders 
Jakobsson och Bo Nilsson.  
 
Svenska Bandyförbundet  
Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
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Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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