KENDELSE
Afsagt den 31. juli 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Hvidovre IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 26. juli 2015 blev Bet25 Ligakampen FC Roskilde - FC Helsingør spillet i Roskilde
Idrætspark. Kampen sluttede 3-0 til FC Roskilde.
I kampens 86. minut blev FC Helsingør spilleren udvist efter sin anden advarsel. I forbindelse
med tildelingen af det røde kort puffer spilleren til dommeren.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren blev udvist i kampens 86. minut for sin 2. advarsel.
At spilleren i forbindelse med at dommeren, fremviser det røde kort, puffer ham hårdt og
aggressivt i brystet, under den arm som dommeren har oppe.
At da spilleren forlader spillepladsen sparker han hårdt til lågen der omkranser
spillepladsen.
REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR
FC Helsingør har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for
at redegøre for episoden og havde følgende bemærkninger:
At FC Helsingør naturligvis tager klart afstand fra reaktionen fra spilleren, da han bliver
præsenteret for det røde kort. Den opførsel er ikke i orden, og det skal dommerne
naturligvis ikke stå model til, hvilket FC Helsingør har talt med spilleren om.
At spilleren naturligvis selv er ked af, at han mistede besindelsen på den måde.
At FC Helsingør imidlertid ikke oplever den situation, som udløser det andet gule kort, på
samme måde, som det fremgår af dommerens indberetning.
At når FC Helsingør ser episoden på videooptagelser af kampen, så ser det ud til, at
bolden, der bliver spillet af en medspiller mod spilleren i sit løb ind i feltet, bliver rettet af og
derved rammer spilleren på skulderen. Der er således ikke tale om en bevidst handling fra
spillerens side med henblik på at opnå en fordel, men et hændeligt uheld, som giver ham
en utilsigtet fordel, og som dommeren godt kan taksere til frispark, men det bør ikke udløse
et gult kort, da der efter FC Helsingørs opfattelse, ikke er tale om en bevidst handling fra
spillerens side.
At da spilleren umiddelbart forinden har fået et gult kort, så mister han besindelsen, da han
føler sig meget uretfærdig behandlet. Som indledningsvist nævnt, er det naturligvis ikke i
orden, men FC Helsingør mener, at det er en formildende omstændighed, at situation to

ikke burde have udløst et gult kort.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Kim Høg Madsen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Stig Pedersen har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren har udvist usportslig og illoyal adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde
og på den baggrund har fastsat sanktionen til én spilledages karantæne udover de 19
karantænepoint, som selve udvisningen giver i henhold til 1b i de Disciplinære
bestemmelser.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 19 karantænepoint for
udvisningen og yderligere én karantænedage, svarende til 15 karantænepoint.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 6) endelig.

Brøndby, den 31. august 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

