
Riksidrottsnämnden 
BESLUT 

meddelat av Riksidrottshämnden (RIN) den 2 februari 2023 i ärende nr 61/23-14 

Klagande: Adam Gilljam, Hammarby IF 

Den 30 januari 2023 beslutade Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd 
(Disciplinnämnden) att, med stöd av 14 kap. 2 $ 8 Riksidrottsförbundets stadgar, stänga av 
Adam Gilljam från spel och ledaruppdrag vid hans lags nästkommande tre matcher, se 
bilaga 1. Anmälan om bestraffning bifogas som bilaga 2. 

Adam Gilljam har nu överklagat Disciplinnämndens beslut hos RIN, se bilaga 3. 

Anmälaren Per Skoglund, ledare i Gripen Trollhättan BK, har yttrat sig över överklagandet, 
se bilaga 4. 

RIN:s bedömning 

Adam Gilljam har anmälts för att, under en match mot Gripen Trollhättan BK den 28 januari 
2023, satt upp sin armbåge i en motspelares ansikte. Adam Gilljam har anfört att han inte 
satte upp en armbåge i sin motspelares ansikte, i alla fall inte uppsåtligen. Enligt Adam 
Gilljam åkte han endast mot bollen i ett anfall han själv initierat och rörde då möjligen 
motspelaren, men inte på något sätt som kan räknas som ojuste. 

Adam Gilljam syn på den aktuella händelsen får stöd av huvuddomarens uppgifter om att 
han och övriga domare inte såg någon ojuste kollision. I likhet med huvuddomaren anser 
RIN inte heller att filmsekvensen över händelsen med någon tydlighet motsäger Adam 
Gilljams uppgifter, eftersom det av sekvensen inte går att avgöra om Adam Gilljams armbåge 
träffar motspelaren eller om denne ramlar av annan anledning. Videogranskningsgruppen 
har i linje med detta inte uttalat sig om den påstådda armbågstacklingen, utan endast att 
Adam Gilljam enbart gick på motspelaren och att betydande skaderisk förelåg. RIN anser 
därför inte att det är styrkt att Adam Gilljam har satt upp sin armbåge i motspelarens ansikte 
såsom påstås i anmälan. 

Med upphävande av Disciplinnämndens beslut lämnar RIN anmälan om bestraffning mot 
Adam Gilljam utan bifall. 

RIN:s beslut får inte överklagas. 

På Riksidrottshämndens vägnar 

Bo Bengtsson 

I beslutet har deltagit Bo Bengtsson (vice ordförande) samt Anna Erman, Lena Nitz, och 
Thomas Tjäder. Enhälligt. 

Föredragande och sekreterare: Emelie Smiding 

Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 www.rf.se e-post: riksidrottsforbundet@rf.se 

 



Bi lg I 

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 440 i Hammarby IF, Adam Gilliam, helt oprovocerad förbi 
#99 i Gripen (Artem Savelyev) i Gripens straffomrade och sätter upp armbagen i 
#99:s ansikte. #40 riskerar i sekvensen att skada #99. Situationen skulle mycket val 
kunnat undvikas och #40 gér ingen ansats att vika undan fran #99. #99 blir liggande 
pa 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 8 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 Riksidrottsnamnden, riksidrottsforbundet@rf.se. Postadress: 
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm. 

| 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 

Vänerparken 13 

46235 Vänersborg 

Bankgiro 713-2061 

Org.nr. 818500-2733 
www.svenskbandy.se



Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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Protest mot SBF TB, kap 7, Bestraffning 6 6.1 

  

  

  

  

  

Till Svenska Bandyförbundets Disciplinnämnd att inges till: beredskap@svenskbandy.se 

MATCHDATA: 

LagA Hammarby Bandy Lag B | Gripen Trollhättan BK 

Ort Stockholm Arena | Zinkensdamm 

Datum 230128 Matchtid | 15:00 Serie Elitserien     
  

FORUTSATTNINGAR: 

Om det framkommer att domarens beslut grundar sig på eller innehåller uppenbara 
felaktigheter som medför betydande skaderisker för spelare, ledare, domare eller 

övriga matchfunktionärer får Disciplinnämnden möjlighet att ändra domarens beslut och utdöma 
annan påföljd. 

PROTEST SKA LÄMNAS SENAST KL: 12:00 DAG EFTER MATCH. 

PROTEST: 

I matchminut 55:15 sa aker #40 Adam Gilliam helt oprovocerat férbi #99 Artem Savelyev i Gripens straffområde och 

sätter upp armbågen i 499 ansikte. 440 riskerar i sekvensen att skada 499, Situatioen skulle mycket väl kunnat 

undvikas och 440 gör ingen ansats att väja undan från 499, 499 blir liggandes på isen. 

BILDBEVIS: 

Videofilm bifogas protesten Ja[]  Nej[e] 

För att Videogranskningsgruppen ska kunna ge ett yttrande om förseelsen måste protest 

följas av en filmsekvens av förseelsen. 

Vid filmsekvens uppge matchminut för förseelsen. 

SBF:s Tävlingsenhet har rätt att begära in bildbevis från berörda föreningar. 

KONTAKTUPPGIFTER: 

Endast denna blankett ska användas vid protest samt vara underskriven av Sport-/Klubbchef eller Ordförande. 

  

  

  

    
  

Föreningens representant: Telefon E-post 

Per Skoglund 0730-789270 per.skogkund@gripenbk.nu 

Funktionär: Telefon E-post 

RDK-ledamot: Telefon E-post 

Ort: Datum: 230129 

‘Thoblitiattean 
Klockslag: 12:00     
  

Ansvarig anmälare: 

pi Sf rf 
7 7
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Joakim Dahl (RF/SISU) 
Seas = 25 

Fran: Jonna <jonna@hammarbybandy.se> b l73¢ 
Skickat: den 31 januari 2023 19:17 
Till: Riksidrottsférbundet (RF) lv cs 
Amne: Overklagan Hammarby IF Bandy/Adam Gilljam 
Bifogade filer: Anmälan AG.pdf; Anmalan-om-videogranskning Hammarby Bandy. Gripen 

Trollhättan BK.pdf; 22073 Adam Gilliam, Hammarby IF - Ungdom Hammarby 
bandy.pdf 

Uppföljningsflagga: Följ upp i 
Flagga: Har meddelandeflagga 

| Du får inte e-post ofta från jonna@hammarbybandy.se, 

Hammarby IF Bandy vill överklaga ett beslut i ett bestraffningsärende fattat av Disciplinnämnden för 
Svenska Bandyförbundet. Anmälan rör vår spelare Adam Gilljam och har beslutsnummer 22073. Anmälan, 
spelarens yttrande samt beslut finns bifogade i detta mail. 

Vi vidhåller i enlighet med det yttrande som skickades in som svar på anmälan att vår spelare Adam 
Gilljam inte har agerat varken med uppsåt att skada eller oaktsamhet i situationen. Det underlag 
Disciplinnämnden har att tillgå för att fatta beslut i frågan är inte tillräckligt för att motbevisa detta. Adam 
Gilljam har inte träffat med sin armbåge i ansiktet på Gripen Trollhättans spelare med nr 99, domarna har 
under matchen inte bedömt att något brutalt spel förekommer och i sitt yttrande till Disciplinnämnden har 
huvuddomaren skrivit att det inte går att avgöra av den filmsekvens som finns av händelsen om Gripen- 
spelaren blir träffad eller inte. Således är straffet på tre matcher orimligt och inverkar kraftigt på de 
sportsliga förutsättningarna i säsongens avgörande skede. 

Disciplinnämndens beslut förefaller helt grunda sig på Videogranskningsgruppens utlåtande. 
Videogranskningsgruppen skriver utan att ge vidare förklaring till sitt utlåtande eller förtydligande bilder att 
“Hammarby-spelaren gar enbart på Gripen-spelaren”, vilket inte kan styrkas av det videoklipp vi har tagit 
del av. Det går emot tidigare nämnda yttrande gjort av huvuddomaren om samma filmsekvens och 
domarens beskrivning av situationen på plats under matchen. Gilljam har tydligt meddelat att han initierar 
anfallet och sedan går mot bollen, vilket går att se på filmsekvensen. 

Meningsskiljaktigheterna om vad videon visar gör att det inte är lämpligt att använda det materialet som 
grund för att utdöma bestraffning. Detta borde vara argument för att lägga mer vikt vid de tre domarnas 
beslut under matchen samt huvuddomarens yttrande. 

Nämnda filmklipp (som bifogas i separat mail) blev tillgängligt för oss först efter att Adam Gilljam hade 
lämnat sitt yttrande. Som Gilljam skriver i sitt yttrande har han själv kollat på TV-sändningen och ser 
ingenting i filmsekvensen som inte är en naturlig åkning/rörelsemönster för den spelsituation han befinner 
sig i, i en målchans för Gilljam i offensivt straffområde. Vi valde därmed att inte ändra eller komplettera 
yttrandet efter att vi delgivits filmsekvensen. Däremot ifrågasätter vi om videogranskningsgruppens 
utlåtande alls ska tas med i bedömningen i detta fall då det tydligt framgår av instruktionerna till 
anmälningsformuläret att protesten måste följas av en filmsekvens för att Videogranskningsgruppen ska 
kunna ge ett yttrande. Anmälare Per Skoglund, Gripen Trollhättan BK, har valt att inte bifoga eller hänvisa 
till någon filmsekvens, det framgår inte heller att SBF:s tävlingsenhet under ärendehanteringen har begärt 
in bildbevis från berörda föreningar. 

Med tanke på de eventuella avvikelserna från gällande rutiner för att ett ärende ska tas upp för 
videogranskning samt det faktum att man med stöd av den video som finns tillgänglig inte kan bevisa det 
som står i videogranskningsgruppens utlåtande så bör som tidigare nämnt mer vikt läggas vid domartrions 
upplevelse av situationen.



Hälsningar 

Jonna Nyman 
Klubbchef Hammarby IF Bandy 
0703632506



b £ laga t 

Joakim Dahl (RF/SISU) 

Från: Per Skoglund <per.skoglundQgripenbk.nu> 

Skickat: den 2 februari 2023 15:14 

Till: Joakim Dahl (RF/SISU) 
Ämne: RE: Överklagan inkommen till Riksidrottsnamnden 

Hej, 

Gripen Trollhättan BK vidhåller fortfarande utifrån situationen att den hade kunnat undvikits om 440 

Adam Gilljam tagit en annan åkning och inte har en armbåge som sätts upp i #99 Artem Savelyev 

ansikte. £99 har efter incidenten haft ömmande käke och ont när det äts. 

Hammarby Bandy säger i sin skrivelse att anmälaren inte bifogat ngn filmsekvens eller hänvisat till 
densamma. I Gripens anmälan har en tydlig tidsangivelse tagits upp, matchminut 55:15. 

Mvh // Per 

Med vänliga hälsningar 

Per Skoglund 

Ordförande 

Tel 0730-789270 

”Elit och bredd i en härlig förening” 

Gripen Trollhättan BK 

Kansli: 0520-42 88 47 

Gärdhemsvägen 29 Isstadion 
461 32 Trollhättan 

www.gripentrollhattan.se 

From: Joakim Dahl (RF/SISU) <Joakim.Dahl@rfsisu.se> 

Sent: den 1 februari 2023 17:53 

To: Per Skoglund <per.skoglund@gripenbk.nu> 

Subject: Överklagan inkommen till Riksidrottsnämnden 

Som framgår av bifogad handling har Adam Gilijam till Riksidrottsnämnden (RIN) överklagat beslut fattat av Svenska 

Bandyförbundets Disciplinnämnd. 

Innan RIN prövar ärendet ges ni härmed tillfälle att senast imorgon 2 februari kl 16:00 inkomma med yttrande 

saken. Inkommer inget yttrande kan RIN komma att pröva ärendet på befintligt material 

Med vänlig hälsning 

RIKSIDROTTSNÄMNDEN 

Joakim Dahl 

e.u.


