KENDELSE
Afsagt den 16. marts 2016
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Fremad Amager

SAGEN
I NordicBet Ligakampen søndag den 12. marts 2016 mellem Fremad Amager og FC Fredericia blev
en Fremad Amager-spiller i 57. minut tildelt sin anden advarsel for film, jfr. Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har Fremad Amager indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på
at få karantænepointene nedsat.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At spilleren tildeles 2. advarsel og dermed udvisning for at filme. Dette sker i en situation, hvor han
dribler med bolden tæt ved feltet med en modspiller i hans nærhed, og da han så dribler ind i feltet,
lader han sig falde i et forsøg på at få tilkendt et straffespark.
At efter at have set videoklippet igennem er min vurdering, som den også var på banen, at der er
tale om en situation, der udspiller sig over to faser. I 1. fase søger Martin Jensen selv kontakten med
forsvarsspilleren. Da spilleren mærker en lille kontakt fra forsvarsspilleren, hvor han fortsat har begge
ben i jorden, udnytter han denne kontakt i 2. fase, til at kaste sig frem med begge ben for at forsøge
at filme sig til et straffespark.
At jeg fastholder ud fra tv-billederne derfor mit skøn fra kampen, om at der er tale om film og dermed
2. advarsel og udvisning til spilleren. Jeg vil desuden nævne, at der ikke blev nedlagt protest af
Fremad Amager på banen over kendelsen i forbindelse med situationen. Situationen blev drøftet
efter kampen i udviklingssamtalen med dommerudvikleren, som støtter op om kendelsen, hvilket
fremgår af dommerudviklingsrapporten fra kampen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Steven Lustü og Stephan Schors har deltaget i
sagens behandling.
Stig Pedersen har ikke deltaget i sagens behandling.
I henhold til de Disciplinære bestemmelsers paragraf 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 paragraf 1i-1)d
i anvendelse, 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 appelleres.
Brøndby, den 16. marts 2017

