KENDELSE
Afsagt den 14. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AaB

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 11. september 2016 spillede AaB mod Brøndby IF i ALKA Superliga. Kampen blev spillet på Nordjyske
Arena i Aalborg, og sluttede 1-0 til Brøndby IF.
I kampens 28. minut udspiller der sig en episode, hvor en AaB-spiller slår sin albue bagud og rammer en Brøndby
IF-spiller i maven. Fodboldens disciplinærinstans har i henhold til de Disciplinære Bestemmelsers §1i-1)a af egen
drift valgt at behandle episoden, idet dommerkvartetten ikke har set episoden under kampen.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har fået mulighed for at redegøre for episoden beskrevet ovenstående og havde følgende
bemærkninger:
At ingen i dommerteamet eller dommerudvikler havde bemærket episoden.
At dommerteamet først blev opmærksom på (og overrasket), at der havde været en hændelse i kampens 28.
minut, da TV3-reporteren kom ind i omklædningen efter kampen for at høre til en udtalelse.
At intentionen er et slag, og dermed udvisning til spilleren.
REDEGØRELSE FRA AAB
AaB har været foreholdt tv-optagelser af episoden og fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde
følgende bemærkninger:
At spilleren forklarer, at i den pågældende situation, bliver han i en længere periode ulovligt fastholdt af Brøndby
IF-spilleren, og for at kunne have mulighed for at være i en position, hvor han kan heade til hjørnesparket,
forsøger han at fravriste sig fra ham. I denne infight ender det med, at Brøndby IF-spilleren kaster sig ned, og
forsøger at få dommeren til at uddele et kort til AaB-spilleren ved at overspille situationen.
At da Brøndby IF-spilleren efterfølgende bliver spurgt om situationen på tv, forklarer han også, at den
pågældende situation er noget der sker mange gange i feltet, samt at det ikke var noget særligt.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Kim Høg Madsen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans har gennemgået tv-optagelserne af episoden, og instansen finder, at AaBspilleren i episoden gør sig skyldig i en adfærd, der i alvorlig grad er voldsom jf. § 1i-1)a i de Disciplinære
bestemmelser.

I henhold til fodboldlovens § 12 medfører det udvisning at gøre sig skyldig i voldsom adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spillerens adfærd henhører under § 1a – C1 i de Disciplinære
bestemmelser (Sparke, slå, spytte eller forsøg herpå), hvilket svarer til 36 karantænepoint.

*****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren to karantænedage, svarende til 36 karantænepoint,
som skal afsones i førstkommende kampe i Superligaen.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 6) endelig.
Brøndby, den 14. september 2016
På Disciplinærudvalgets vegne

