KENDELSE
Afsagt den 12. april 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC København

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 9. april 2017 spillede F.C. København mod FC Nordsjælland i ALKA Superliga. Kampen blev spillet i
Telia Parken i København, og sluttede 1-1.
I kampens 44. minut udspiller der sig en episode, hvor en F.C. København-spiller støder sit knæ ind i låret på en
FC Nordsjælland-spiller. 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 dommeren kan oplyse, at ingen fra dommerkvartetten har set episoden i det 44. minut, da det sker uden for
synsfelt og derfor er der ej heller skønnet på den.
At baseret på tilgængelige videobilleder vurderes det, at spilleren gør sig skyldig i voldsom adfærd jf.
Fodboldlovens §12 for at sparke en modspiller, hvorfor der skulle være tildelt et direkte frispark til FC Nordsjælland
og udvisning til spilleren.
Dommeren har efterfølgende været foreholdt F.C. Københavns redegørelse, og havde følgende
bemærkninger:
At jeg kan afkræfte at det er korrekt citeret. Endvidere kan jeg oplyse, at videoanalysen først er endeligt afsluttet
efter udbedring af redegørelsen fra DBU i går tirsdag.
At det er korrekt, at officials fra F.C. København var i dialog med dommerkvartetten i omklædningsrummet, og
hvor vi drøftede forskellige muligheder på sanktionering ud fra det videogrundlag som var tilstede på det
tidspunkt. Herunder var der overvejelser omkring hvorvidt voldsomheden i sparket kunne afføde den reaktion
fra FC Nordsjælland-spilleren, eller om kontakten blev udnyttet til (af FC Nordsjælland-spilleren) til at udløse en
højere straf til F.C. København-spilleren, ved at overspille situationen. En grundig retfærdig og objektiv
videoanalyse efterfølgende giver intet grundlag for at mistænkeliggøre FC Nordsjælland-spillerens handling,
hvorfor vurdering er som tidligere angivet. Dog kan jeg med sikkerhed sige, at der aldrig er givet officiel udtalelse
omkring den vurdering hverken til TV, F.C. København eller andre netop af hensyn til en eventuel videre
sagsbehandlingsproces af situationen, såfremt det måtte komme. Det blev forklaret direkte til de omtalte
officials fra F.C. København, at intet var besluttet endnu idet vi ikke havde afsluttet evaluering mv. endnu.
REDEGØRELSE FRA F.C. KØBENHAVN
F.C. København har været foreholdt tv-optagelser af episoden og fået mulighed for at redegøre for episoden,

og havde følgende bemærkninger blandt andet:
At F.C. København tirsdag den 11. april 2O17 kl. 18.49 modtog en e-mail fra Fodboldens Disciplinærinstans med
anmodning om en redegørelse for en episode i ALKA Superligakampen mellem F.C. København og FC
Nordsjælland søndag den 9. april 2017.
At episoden sker i forbindelse med et hjørnespark til F.C. København, hvor der opstod en situation mellem F.C.
København-spilleren og FC Nordsjælland-spilleren, hvor F.C. København-spilleren tilsyneladende rammer FC
Nordsjælland-spilleren på baglåret med sit knæ.
At F.C. København har anmodet DANDERS & MORE om at besvare henvendelsen i form af en redegørelse for
den nævnte episode. Redegørelsen er opdelt i to hovedafsnit: 1) processuelle bemærkninger og 2) sportslige
redegørelse.
At det indledningsvist skal understreges, at F.C. København naturligvis respekterer Fodboldens Disciplinærinstansen ret til at tage episoder fra superligakampe under behandling, og at F.C. København også har
forståelse for, at en episode som den i denne sag omhandlede kan give anledning til overvejelser om en sådan
behandling. Overordnet set finder F.C. København dog, at episoden ikke har en sådan karakter, at den bør
kunne medføre disciplinærstraf, da den slet ikke opfylder kravene til det.
Processuelle bemærkninger:
At F.C. København finder det meget uheldigt, at Jens Hjortskov mandag morgen udtaler, at det er
"...usandsynligt, vi tager sagen op" til Ekstra Bladet for så tirsdag aften alligevel at åbne en disciplinærsag.
At som følge af Jens Hjortskov arbejdede F.C. København naturligvis videre med optakten til tirsdagens kamp
med den forventning, at spilleren var spilleberettiget. De afholdte træninger er således i overhængende fare
for at være spildte.
At Fodboldens Disciplinærinstans' ret til - på trods af ovenstående udtalelse – at åbne en disciplinærsag
anfægtes ikke, men F.C. København finder det meget kritisabelt, at formanden fremkommer med en sådan
udtalelse, for så alligevel at tage sagen op og at F.C. København først modtager information om, at sagen er
rejst, efter Danmarks Radio offentliggør det på deres hjemmeside.
At det af "DBU's love" punkt 30.8 følger, at "Den enkelte disciplinærsag skal behandles og afgøres inden for de
tidsfrister, som disciplinærinstansen finder nødvendige for at sikre en sportslig korrekt afvikling af den eller de
berørte turneringer. Disciplinærinstansen fastsætter formen og fristerne for parternes afgivelse af indlæg og for
sagens afgørelse under hensyntagen hertil (...)". Den korte frist synes efter F.C. Københavns opfattelse ikke at
sikre en sportslig korrekt afvikling, da F.C. København ikke ved, om spilleren er spilleberettiget til mandagens
kamp.
At den korte tidsfrist, F.C. København har fået, er reelt fra onsdag morgen, hvor kontoret åbner, til onsdag kl.
12.00, altså ca. tre timer. På denne korte tid skal F.C. København indhente oplysninger og udtalelser, vurdere
disse oplysninger og udtalelser og formulere sin redegørelse. Det tager ikke hensyn til sportslig korrekt afvikling af
Superligaen. F.C. København blev heller ikke telefonisk eller på anden måde kontaktet om sagen eller varslet
om, at en sag muligvis var under opsejling.
Sportslige redegørelse:
At episoden opfylder efter F.C. Københavns opfattelse ikke kravene til at skulle tages op af Fodboldens
Disciplinærinstans, da der helt overordnet set var tale om en "kamp i kampen", der muligvis kunne have været
takseret til et frispark og et gult kort, og som der er mange af i alle superligakampe, særligt mellem forsvarsspillere
og angrebsspillere.
At der var ikke tale om 'voldelig adfærd" eller om 'farlig adfærd", hvilket da også understøttes at, at FC
Nordsjælland-spilleren spillede resten af kampen uden mén, og at han ligeledes ikke efterfølgende har
pådraget sig en skade som følge af episoden.
At F.C. København-spilleren udtaler følgende: ”I hver eneste fodboldkamp er der små kampe i kampen. Alle

forsøger hele tiden at positionere sig bedst muligt og skabe de bedst mulige forudsætninger for sig selv. I
episoden med FC Nordsjælland-spilleren vil jeg godt understrege, at der ingen voldsomme eller farlige
intentioner var bag fra min side. Jeg forsøger blot at bringe ham ud af fokus, så ¡eg kan få en bedre position i
feltet, da jeg regner med en anden F.C. København-spiller kan heade den på tværs tit mig, men chancen bliver
desværre ikke tit noget. Situationen udnytter FC Nordsjælland-spilleren til at overspille og forsøge at få det til at
se langt værre ud, end det er, hvilket også er en det af spillet. Sådanne situationer opstår adskillige gange, og
episoden var både fra min og FC Nordsjælland-spillerens side glemt få sekunder efter, og vi var videre med
kampen".
At det endvidere oplyses, at officials fra F.C. København umiddelbart efter kampen talte med kampens
dommer, der sagde, at han ikke havde set situationen under kampen, men havde han set den, ville han ikke
have takseret den til rødt kort til F.C. København-spilleren.
At såfremt Fodboldens Disciplinærinstans på trods af ovenstående alligevel vælger at tildele en straf, vil det
efter F.C. København opfattelse skabe en farlig præcedens for, at der fremadrettet vil blive klaget over lignende
ufarlige og ikke-voldelige episoder, der ofte bliver fanget af Tv-kameraerne.
At afslutningsvis bemærkes det, at F.C. København naturligvis antager, at kommentatorsporet på videoklippet
ingen indflydelse har på sagen, og at det derfor synes i strid med den objektivitet, som Fodboldens
Disciplinærinstans skal udvise - og som de normalt udviser - ikke at fjerne kommentatorsporet på videoklippet,
der indgår i sagen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Stephan Schors og Steven
Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har gennemgået tv-optagelserne af episoden, og instansen finder, at F.C.
København-spilleren ved at sparke en modspiller gør sig skyldig i en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig, jf.
§ 1i-1)a i de Disciplinære bestemmelser.
I henhold til fodboldlovens § 12 medfører det udvisning at gøre sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at F.C. København-spillerens adfærd henhører under § 1a – C1 i de
Disciplinære bestemmelser (Sparke, slå, spytte eller forsøg herpå), hvilket svarer til 36 karantænepoint.
Det af F.C. København anførte under processuelle bemærkninger kan ikke føre til et andet resultat.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles F.C. København-spilleren to karantænedage, svarende til 36
karantænepoint, som skal afsones i førstkommende kampe i ALKA Superligaen.
Afgørelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 12. april 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans vegne

