Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-01-02

Disciplinnämnden (DN)

Till
Adam Gilliam, Hammarby IF
Bestraffning:
I elitseriematchen mellan Edsbyns IF - Hammarby IF 2019-12-28 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 84: spelminut åker en spelare från Edsbyn med bollen intill mittlinjen på defensiv
planhalva. När han vänder upp i offensiv riktning kommer Gilliam från "blind side" och
motståndaren har ingen chans att se Gilliam som genomför en ojust tackling och träffar huvudet
på Edsby-spelaren. Tacklingen är genomförd på ett brutalt sätt genom att han angriper spelaren
med hög hastighet och äventyrar spelarens säkerhet genom att träffa huvudet. Enligt HD:s
bedömning gör spelare Gilliam inget anspråk på att spela på bollen.
Gilliam lämnade spelplanen utan protest.
Yttrande från Adam Gilliam:
Svensk kommer åkandes i riktning mot båsen tvärs över spelriktningen, jag kommer åkandes i
spelplanens riktning och kommer in väldigt tätt och nära Svensk när min axel träffar hans
axel/bröst. Bollen är precis vid våra skridskor. Jag håller klubban med båda händerna i midjehöjd.
Min enda intention är att ”screena” och få sida på honom så att han måste vända hem mot eget
mål. Anledningen till att det ser mycket värre ut än vad det var är enligt mig för att han har blicken
rakt ner i isen, utan bra koll på sin omgivning.
Jag gör ingen som helst satsning för att sätta stopp för honom, vilket jag tycker filmsekvensen
visar.
Yttrande från Pär Billsmon, supervisor:
Min bedömning på plats i arenan är att det är ett grovt matchstraff på Gilliam. Jag står 50 meter
bakom situationen ovanför sekretariatet. Även efter att tittat på video så har jag samma
uppfattning. Han söker bara motståndaren i hög fart utan tanke på boll. Bollen är efter isen &
Gilliams klubba är i vågrät läge i midjehöjd med sig själv.
Jag kan däremot inte avgöra om smällen träffar huvud eller bröst/axel. Men han äventyrar absolut
Edsby-spelarens säkerhet.
DN:s beslut nummer 19064:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttrande samt den filmsekvens som visar händelsen och
som ger stöd åt anmälan. DN anser alltså det är klarlagt att Gilliam utför en brutal och vårdslös
tackling från ”blind side”. Med stöd av detta beslutar DN att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7,
stänga av Adam Gilliam 3 matcher, 2020-01-03 Hammarby IF – AIK, 2020-01-06 IFK Vänersborg
– Hammarby IF samt 2020-01-11 Hammarby IF – IFK Motala.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2020-01-11 och avser allt bandyspel
på seniornivå.

Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren
erhöll sin avstängning. Detta innebär bl. a. 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.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
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