KENDELSE
Afsagt den 1. oktober 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Hobro IK – Esbjerg fB, afviklet 28. september 2015

SAGEN
I ALKA Superligakampen mandag den 28. september 2015 mellem Hobro IK og Esbjerg fB
blev tre Hobro-spillere tildelt advarsler i kampens afslutning.
Alle tre advarsler gives
kampens sidste minut.
andre spillere begge
vedkommende anser
dommer/linjedommer.

i forlængelse af, at dommeren dømmer et straffespark til Esbjerg i
Den første spiller blev tildelt en B4-advarsel for hands, mens de
blev tildelt B3-advarsler for ved ord eller handling at vise, at
en af dommerens kendelser for urigtig, og dermed genere

Efterfølgende har Hobro IK i henhold til 1h i de Disciplinære Bestemmelser indbragt
advarslerne for Fodboldens disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene
nedsat.
BEMÆRKNINGER FRA HOBRO IK
Hobro IK er fremkommet med følgende bemærkninger:
At den første spiller begik - efter dommerens mening - straffe i kampens overtid. Ikke nok
med at TV-billeder klart viste, at dommen var forkert, så fik spilleren også en advarsel for
“forseelsen”.
At klubben samtidig også vil appellere de gule kort til de andre spillere, der begge fik gule
kort for at ”ved ord eller handling hvor dommer/linjedommer generes”, og disse kom altså
af samme dommerfejl!
At denne appel skal ses i lyset af, at den første spiller er frustreret og ked af, at han på
denne måde bliver straffet dobbelt for en forseelse, han ikke har begået.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og havde følgende bemærkninger:
At dommeren, efter sin gennemgang af de nye billeder af episoden med spilleren som
førte til straffesparket, anerkender episoden som en fejl, hvorfor advarslen ikke ses fastholdt.
At advarsler til de andre spillere fastholdes, idet disse er givet for protester mod selve
kendelsen.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Poul Gade, Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Høg Madsen
har 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.
I forhold til den første spiller finder Disciplinærinstansen det relevant at tage Disciplinære
bestemmelsers paragraf 1i-1)-d i anvendelse, idet kampens dommer efterfølgende har
erkendt at have vurderet forkert i situationen.
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage Disciplinære bestemmelsers paragraf
1i-1)-d i anvendelse i forhold til de andre spillere, idet kampens dommer ikke har ændret sin
vurdering.
KENDELSE
Advarslen til den første spiller fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende
karantænepoint fra 4 til 0 karantænepoint.
Advarslerne til de andre spillere fastholdes.
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.6 ikke ankes videre.

Brøndby, den 1. oktober 2015

