KENDELSE
Afsagt den 17. juni 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Kolding IF – B. 93, afviklet den 11. juni 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 11. juni 2016 blev KanalSport Divisionskampen Kolding IF – B. 93 spillet på Autocentralen Park i
Kolding. Kampen sluttede 3-2 til Kolding IF.
I kampens 78. minut blev en B. 93-spiller udvist for at gøre sig skyldig i voldsom adfærd, og i kampens 79. minut
blev B. 93’s assistenttræner bortvist for usportslig opførsel.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren blev udvist i kampens 78. minut med et direkte rødt kort.
At spilleren gjorde sig skyldig i voldsom adfærd, da han sparkede og ramte Koldings nummer 8.
At spilleren på vej fra banen opførte sig uanstændigt, da han valgte at sparke bolden ud på tilskuerpladserne
med en voldsom kraft.
At assistenttræneren blev bortvist i kampens 79. minut.
At assistenttræneren valgte at sparke en vandflaske ud af det tekniske område. Efterfølgende ville han først på gentagende opfordringer fra dommerens side - oplyse sit navn.
REDEGØRELSE FRA B. 93
B. 93 har fået mulighed for at redegøre for episoderne, og havde følgende bemærkninger:
At i forbindelse med episoden hvor B93's spilleren sparker og rammer Koldings nummer 8, så har spilleren spillet
bolden fremefter og løber forbi Koldings nummer 8. Koldings nummer 8 fastholder spilleren bagfra I et forsøg på
at frigøre sig fører spilleren benet bagud og rammer derved Koldings nr. 8.
At der således efter B.93's opfattelse ikke er tale om et bevist forsøg på at skade Koldings nummer 8.
At B. 93 ikke har yderligere kommentarer vedrørende bortvisningen af assistenttræneren.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.

Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren ved at sparke bolden ud på tilskuerpladserne har udvist
usportslig adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund
har fastsat sanktionen til fire karantænepoint svarende til B3-advarsel: ”Ved ord eller handling viser, at
vedkommende anser en af dommerens kendelser for urigtig - hvor dommer/linjedommer generes.” ud over de
34 karantænepoint, som selve udvisningen og advarslen giver i henhold til 1b i de Disciplinære bestemmelser.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise ansvarlig opførsel.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at assistenttræneren har overtrådt Fodboldloven ved at sparke en
vandflaske ud af det tekniske område og ved ikke at oplyse sit navn ved første henvendelse fra dommeren.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledages karantæne.

****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 34 karantænepoint for udvisningen og advarslen samt
yderligere fire karantænepoint.
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles assistenttræneren én
spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3, 6) endelig.

Brøndby, den 17. juni 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

