KENDELSE
Afsagt den 21. februar 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC Midtjylland
SAGEN
I ALKA Superligakampen søndag den 19. februar 2017 mellem FC Midtjylland og Viborg FF blev en FC Midtjyllandspiller i det 59. minut tildelt sin anden advarsel for usportslig opførsel, jfr. Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har FC Midtjylland indbragt sagen for Fodboldens disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og havde følgende bemærkninger:
At advarslen fastholdes efter at have genset episoden på video og ud fra alle vinkler der er fundet tilgængelige
herunder fremsendte link fra FC Midtjylland.
At spilleren gør sig skyldig i usportslig opførsel jf. §12 pkt. 5 ved gentagne gange at overtræde spillets love på
dødboldssituationer forud igangsættelse (i dette tilfælde hjørnespark) idet spilleren fik tildelt en offentlig påtale
for en lignende hjørnesparksepisode i det 36. minut.
At rimelig kropskontakt uden overdreven brug af arme accepteres. Dog resulterer spillerens positionskamp i en
stempling på modspillerens ben, stadig før spillet er sat i gang, hvorfor spillet afbrydes. Eftersom spilleren tidligere
har fået en offentlig påtale og at han i forvejen har en advarsel, tildeles han derfor anden advarsel og dermed
udvisning jf. §12 pkt. 7.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen, 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 i
forbindelse med advarslen til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation ikke har ændret sin
vurdering.
KENDELSE
Advarslen og deraf følgende fire karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.7 ikke ankes videre.

Brøndby, den 21. februar 2017

