KENDELSE
Afsagt den 11. april 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Middelfart Boldklub
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 8. april 2017 blev 2. divisionskampen Fredensborg BI – Middelfart BK spillet på Fredensborg Stadion.
Kampen sluttede 1-0 til Middelfart BK.
Dommeren bortviser mod slutningen af kampen Middelfart BK’s holdleder for usportslig opførsel, da han sparker
en bold ind på banen for at hindre en hurtig igangsættelse. I forbindelse med Middelfarts redegørelse oplyser
klubben, at det ikke er holdlederen, som sparker bolden i på banen, men derimod reservemålmanden. Spilleren
oplyser efterfølgende holdlederens navn til dommeren.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Middelfarts holdleder blev bortvist.
At bolden blev spillet ud af banen, og trillede over i det tekniske område. Det er sidst i kampen og Middelfart
fører 1-0. Fredensborg vil tage indkastet hurtigt med en anden bold. Holdlederen sparker den første bold på
banen for at forhindre igangsættelsen.
At holdlederen vidste, det ikke var godt, og der var fuld forståelse for hans bortvisning og han forlod området
uden problemer. Efterfølgende undskyldte han på en flot sportslig måde, hvilket dommeren har stor respekt for.
REDERGØRELSE FRA MIDDELFART BOLDKLUB
Middelfart BK har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At forud for episoden havde Fredensborgs træner to gange uden konsekvens forsinket spillet, så Middelfart ikke
kunne igangsætte en omstilling, og han slap med en henstilling.
At Middelfart kan bekræfte at situationen er som beskrevet.
At det efterfølgende viser sig, at det ikke er holdlederen, som har lavet forseelsen og efterfølgende bortvises.
Det er Middelfarts reservemålmand.
At spilleren naturligvis er rigtig ked af, at han reagerede som han gjorde og opgav holdlederens navn efter
forseelsen. Han har forklaret, at han et kort øjeblik blev grebet af panik, og blev bange for, at dommeren skulle
give ham det røde kort, og derfor ”flyver” det forkerte navn ud af munden på spilleren.
At efter kampen er spilleren fortsat ”fanget” i rollen, for hvordan kommer han ud af episoden, uden at det får
konsekvenser for ham med karantæne til følge. Derfor ”spiller” han videre i rollen som holdlederen overfor
dommerne, og det har han naturligvis fortrudt mange gange. Spilleren er rigtig ked af den situation, han har
bragt holdet, klubben, holdlederen og dommerne i, og han beklager det mange gange.

At det er vigtigt for Middelfart Boldklub, at orienterer om dette, da klubben ikke vil være med til at bringe spillet
i miskredit, og det er ligeledes vigtigt for klubben, at alt går rigtigt og retfærdigt til, og det har de også pointeret
overfor spilleren, så det ikke kommer til at ske igen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors, Jesper Hansen og Steven
Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans finder at spilleren ved at sparke bolden ind på banen for at hindre en hurtig
igangsættelse har udvist usportslig opførsel, jf. Fodboldlovens § 12.
Fodboldens Disciplinærinstans finder det særdeles uacceptabelt, at spilleren efterfølgende opgiver et andet
navn i forbindelse med bortvisningen, hvorved han udviser illoyal og usømmelig adfærd.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til to spilledages karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldlovens § 12 og DBU’s Love § 30.1 tildeles spilleren to spilledages karantæne, jf. DBU’s
Love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 a), svarende til 36 karantænepoint.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 11. april 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

