KENDELSE
Afsagt den 6. august 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spillere, Randers FC

SAGEN
I Superligakampen søndag den 2. august 2015 mellem AGF og Randers FC blev en
Randers FC-spiller udvist i det 64. minut for spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, jf.
Fodboldlovens § 12.
I kampens 60. minut blev en anden Randers FC-spiller tildelt en advarsel for et benspænd
med fare for modspiller, jf. Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har Randers FC indbragt begge episoder for Fodboldens disciplinærinstans
med henblik på at få karantænepointene nedsat.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoderne og havde følgende bemærkninger:
At efter at have set billederne af det dømte straffespark og advarsel til den anden spiller
kan dommeren se, at det er en beklagelig fejl. Dommeren vurderer, at spilleren rammer
angriberen, hvilket billederne viser, at han ikke gør.
At dommeren ikke mener der er tale om et fejlskøn i situationen i forbindelse med
udvisningen af den første spiller. Dommeren fastholder sin vurdering, at det er spil som i
alvorlig grad er utilladeligt og dermed et korrekt rødt kort.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Poul Gade, Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Høg Madsen har deltaget i
sagens behandling.
Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling.
I henhold til de Disciplinære Bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med
bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller. De Disciplinære Bestemmelsers
paragraf 1i-1)-d giver Fodboldens disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte
karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning.
Disciplinærinstansen finder det relevant at tage Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i-1)d i anvendelse i forbindelse med advarslen til den anden spiller, idet kampens dommer
efterfølgende har erkendt at have vurderet forkert i situationen.
I forhold til udvisningen af den første spiller finder Disciplinærinstansen det ikke relevant at
tage Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i-1)-d i anvendelse, idet kampens dommer
efter forelagt dokumentation ikke har ændret sin vurdering.

KENDELSE
Advarslen til den anden fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende
karantænepoint fra 6 til 0 karantænepoint.
Udvisningen til den første spiller fastholdes.
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.6 ikke ankes videre.

Brøndby, den 6. august 2015

