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Svenska Bandyförbundet                                                   Beslutsdatum 2023-02-10  
Disciplinnämnden (DN)  
  
Till 
Adam Gilljam, Hammarby IF 
 
Bestraffning:  
Efter elitserie-matchen mellan Hammarby IF – Edsbyns IF 2023-02-07 lämnar RDK 
genom Thomas Borgström in en protest avseende en incident i matchens slutskede.  
 
Händelseförlopp enl inkommen protest: 
I matchen tilldelas Hammarbyspelaren 10 min ojust tackling i situationen, men vår 
bedömning är att det föreligger avsevärd fara för Edsby-spelaren genom denna 
tackling från både blind side och mot huvud. 
 
DN överlämnar protesten till VGG för utlåtande. 
 
VGG:s utlåtande: 
Gilljam går enbart på spelaren och inte på boll. Gilljam sätter upp axeln mot 
motspelare. Det blir axel mot axel samt mot huvudet. Detta innebär betydande 
skaderisk. 
 
Yttrande från Adam Gilljam: 
Jag går in i duellen med en axel för att träffa motståndarens axel. Det är en vanlig 
situation för bandy och är olyckligt att det träffar så att spelaren får ont i det här 
fallet. Situationen resulterar i en 10 minuters utvisning, i efterhand har jag på 
videoupptagningen sett att huvuddomaren ser ut att ha en väldigt bra placering för att 
se och bedöma hela situationen. 
 
Tillägg till Adam Gilljams yttrande gm Jonna Nyman, klubbchef: 
Vi har ingenting att tillägga, vi inväntar beslutet. (Detta efter att Hammarby IF fått 
tillgång till en slow motion-upptagning av situationen) 
 
Yttrande från Oscar Wikblad, Edsbyns IF: 
Jag får tag i bollen och går framåt i låg fart när jag får en smäll på käke/hakan. Jag 
ser inte Adam komma innan det smäller då han kommer från ”blind side” för mig, en 
smäll jag inte är beredd på i den låga fart jag har. 
 
Yttrande från HD Christoffer Aidesjö: 
Under matchen uppfattat jag situationen som en ojust tackling utförd av nummer 40 i 
Hammarby (Adam Gilljam) på nummer 6 i Edsbyn. Jag visar därför ut spelaren för 
ojust tackling. Min position på planen gör att jag inte ser vart tacklingen träffar 
spelaren och frågar därför båda mina assisterande domare samt 4:e domare om det 
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uppfattar att det skall vara någon mer bestraffning än den jag redan utdömt vilket de 
inte gör. 
 
När jag ser situationen i efterhand anser jag att tackling är i en uppåtgående rörelse 
samt att spelaren har klubban bort från bollen och således kan uppfattas som 
ambitionen inte är att spela bollen utan bara utföra tacklingen. Jag kan på videon inte 
avgöra vart tacklingen träffar mer än att den träffar spelaren.  

Yttrande från Kent Eliasson, supervisor: 
Från den plats som jag befann mej på Arenan har jag mycket svårt att uttala mej om 
händelsen. Har alldeles för långt avstånd för att vara säker på vad som  hände. 
 
DN:s beslut nummer 22083:  
DN:s ledamöter har tagit del av protestens beskrivning av händelseförloppet, 
inkomna yttrande samt ett filmklipp som visar händelsen uppförstorat och i slow 
motion. DN anser att filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan och delar 
även VGG:s uppfattning om att Gilljams tackling utsätter Wikblad för betydande 
skaderisk genom att den utförs i hög fart och träffar i huvudhöjd. Vid bedömningen av 
avstängningens längd beaktar nämnden även det faktum att Adam Gilljam utdelar 
tacklingen från ”blind-side” och inte har för avsikt att i första hand spela på boll.  
 
I DN:s riktlinjer för bestraffning av spelare anges bl a att en incident där VGG i sitt 
utlåtande till DN anger att betydande skaderisk föreligger betyder minst 3 matchers 
avstängning. 
  
DN beslutar således att, enligt RF:s stadgar kap. 14 § 2 punkt 8, stänga av Adam 
Gilljam 3 matcher, 23-02-10 Frillesås BK – Hammarby IF samt de två kommande 8-
delsfinalerna 23-02-13 och 23-02-15. 
 
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  
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Disciplinnämnden  
 
Bengt Arwidson, ordförande 
 
Vid protokollet 
Johan Olvegård 
 
Sändlista: Berörd förening, Domare, DN, SBF, TK, RDK. 
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