KENDELSE
Afsagt den 9. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Vejle BK
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 7. september 2016 spillede Vejle BK mod OB i DBU Pokalen. Kampen blev spillet på Vejle Stadion
og sluttede 4-0 til OB.
Efter kampen kom det frem via udtalelser fra kampens parter, at en Vejle BK-spiller to gange i løbet af kampen
skulle have spyttet på en OB-spiller.
På denne baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans valgt at tage sagen op af egen drift.
REDEGØRELSE FRA VEJLE BK
Vejle BK har fået mulighed for at redegøre for episoden og sportschefen havde følgende bemærkninger:
At sportschefen efter kampen blev orienteret om en episode, hvor Vejle-spilleren angiveligt skulle have spyttet
efter OB-spilleren.
At Vejle BK som klub selvfølgelig tager dyb afstand overfor evt. spytteri.
At sportschefen dog er glad for, at episoden blev renset de to klubber og to modstandere imellem, straks efter
kampen.
REDEGØRLSE FRA OB
OB har fået mulighed for at redegøre for episoden og sportsdirektør Jesper Hansen havde følgende
bemærkninger:
At omtrent halvvejs i anden halvleg blev OB-spilleren ramt i ansigtet af en spytklat, afsendt af Vejle-spilleren.
At OB-spilleren opsøgte OB’s udskiftningsbænk og gjorde opmærksom på hændelserne, der påtales overfor
dommertrioen.
At OB-spilleren således ikke undervejs i kampen reagerede overfor sin modspiller, men påtalte situationen
overfor Vejle-spilleren umiddelbart efter kampens slutfløjt.
At Vejles anfører var hurtig til at give en uforbeholden undskyldning på vegne af Vejle-spilleren, der også
efterfølgende selv viste sin anger ved at opsøge OB-spilleren og grundet sprogbarrierer trykkede hånd og viste
sin fortrydelse.
At Vejle BK håndterede sagen fint efterfølgende ved at beklage og undskylde og italesætte, at Vejle BKspillerens handlinger var uacceptable.
At OB derfor ikke havde påtænkt at indbringe sagen til videre vurdering.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde følgende bemærkninger:
At ingen i dommertrioen observererede noget om episoden.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Berger Nielsen (næstformand), Kim Høg Madsen, Stig Pedersen og Steven Lustü
har deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling.
På baggrund af de foreliggende redegørelser finder Fodboldens disciplinærinstans det godtgjort, at Vejlespilleren spyttede efter OB-spilleren, og dermed i særlig grad bragte spillet i miskredit jf. §1i-1)b i henhold til de
Disciplinære bestemmelser.
I henhold til fodboldlovens §12 medfører det udvisning at spytte efter en modspiller eller enhver anden person.
*****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spiller Vejle-spilleren én spilledags karantæne, som skal afsones
i førstkommende kamp i 1. division.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 6) endelig.

Brøndby, den 9. september 2016
På Fodboldens disciplinærinstans vegne

