KENDELSE
Afsagt den 11. maj 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Brøndby IF
SAGEN
I DBU Pokal-kampen torsdag den 4. maj 2017 mellem FC Midtjylland og Brøndby IF blev en Brøndby
IF-spiller i det 94. minut tildelt et direkte rødt for at gøre sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt,
jfr. Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har Brøndby IF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At i spilleminut 94:20 blev en Brøndby IF-spiller udvist for at gøre sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er
utilladeligt i forbindelse med sin springende tackling på en FC Midtjylland-spiller.
At i hans skøn fra sin vinkel på banen i forbindelse med vurderingen af følgestraffen blev følgende
kriterier tillagt:
−
−
−
−
−

Kontrollen over tacklingen - Begrænset kontrol, da der er tale om en hoppende bold mellem
to spillere.
Voldsomheden i tacklingen - Moderat fart, da begge spillere kommer løbende i fart mod
bolden.
Føddernes retning - Højre ben er strakt med knopperne forrest. Knopperne rammer FC
Midtjylland-spilleren på anklen, hvilket gør at Brøndby IF-spilleren klart bringer modspillerens
sikkerhed i fare.
Muligheden for at spille bolden - Yderst begrænset.
Viljen til at spille bolden - Givet vis til stede.

At efter at have genset det fremsendte klip fastholder han udvisningen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Steven Lustü, Stig Pedersen og Stephan Schors
har deltaget i sagens behandling.
I henhold til de Disciplinære bestemmelsers punkt 1i, 1)d, kan Fodboldens Disciplinærinstans forhøje
eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning.
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers punkt 1i, 1)d, i
anvendelse, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation ikke har ændret sin vurdering.

KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende 36 karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen kan ikke appelleres, jf. DBUs Love § 30.7
Brøndby, den 11. maj 2017

