KENDELSE
Afsagt den 1. oktober 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Lyngby BK

SAGEN
I DBU Pokalkampen torsdag den 24. september 2015 mellem Lyngby BK og Esbjerg fB blev
Lyngby BK’s spiller udvist i det 85. minut for brug af fornærmende sprog.
Efterfølgende har Lyngby BK i henhold til 1h i de Disciplinære Bestemmelser indbragt
episoden for Fodboldens disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene
nedsat.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren blev udvist i kampens 85. minut med et direkte rødt kort.
At i forbindelse med scoring til Lyngby, rejser udskiftede spiller sig fra bænken, går hen
imod linjedommeren og råber "fuck jer, fuck jer". Han smider ligeledes en vandflaske i
jorden.
At spilleren udvises for at bruge upassende sprog.
BEMÆRKNINGER FRA LYNGBY BK:
Lyngby BK er fremkommet med følgende bemærkninger:
At Lyngby BK er meget kede af den uheldige episode der opstod i forbindelse med
fejringen af 1-0 scoringen i det 88. minut, der resulterede i rødt kort til spilleren.
At Lyngby BK er kede af det, fordi at de er meget uforstående over for faldet af det direkte
røde kort.
At spilleren sidder på bænken, da en spiller i 88. min scorer til 1-0, efter en intens kamp med
kun ti mand på Lyngbys side. Derfor er der en stor forløsning på bænken, da spilleren
scorer i de sidste minutter. I ren glæde, kaster spilleren sin vandflaske ned i jorden ved
siden af spilleren. Denne vandflaske falder kun ved siden af spilleren. Linjedommeren
kommer ud mod spilleren. Spilleren spørger om han vil give ham kort for dette.
Linjedommeren samt dommeren votere og kommer frem til, at spilleren har sagt ”Fuck dig”
til linjedommeren. Dette er spilleren selvfølgelig meget uforstående overfor, da han netop
kun har spurgt ind til, om han fik kort for vandflasken. Spilleren får uddelt direkte rødt kort.
Det første røde kort i hans 17 årige lange karriere.
At Lyngby BK er meget uforstående over for denne sag. Trænere og spillere omkring
bænken, har samme opfattelse af situationen, som spilleren giver udlæg for, og ingen kan
nikke genkendende til den situation som dommerne giver udtryk for.
At Lyngby derfor gerne ser, at der bliver fulgt oppe på denne sag, da klubben på denne

baggrund ikke kan acceptere det røde kort, da man ikke deler dommernes opfattelse af
situationen.
At Lyngby BK er fuldt ud forstående overfor, at ingen må kaste med effekter, men et
direkte rødt kort for dette i en jubelscene, er for klubben dybt uforstående.
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.
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage Disciplinære bestemmelsers paragraf
1i-1)-d i anvendelse, idet kampens dommer ikke har ændret sin vurdering.
KENDELSE
Udvisningen til spilleren fastholdes.
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.6 ikke ankes videre.

Brøndby, den 1. oktober 2015

