KENDELSE
Afsagt den 28. november 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC Helsingør
SAGEN
I ALKA Superligakampen lørdag den 25. november 2017 mellem FC Helsingør og AaB blev FC Helsingør-spilleren
Patrick Olsen i det 84. minut tildelt en advarsel for benspænd uden fare for modspiller, jf. Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har kampens dommeren indberettet, at det ikke var den ene spiller, der begik forseelsen men
derimod den anden spiller.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At han har tildelt en advarsel til en forkert spiller. I det 84. minut blev en spiller fra FC Helsingør med tildelt en
advarsel, men det skulle være en anden spiller. Ingen på stadion bemærkede fejlen, men fik en indikation fra
den pågældende spiller, som blev bekræftet efterfølgende i omklædningsrummet via video.
At kontakten opstår med den anden spiller (benspænd på hælen), men forveksles med spiller den første spiller,
da de står tæt på hinanden i spilfasen.
At han derfor proaktivt vil gøre opmærksom på fejlen, uagtet klubben ikke har rettet officiel henvendelse eller
lignende.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Stig Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens
behandling.
Stephan Schors har ikke deltaget i sagens behandling.
I henhold til de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1, c kan Fodboldens Disciplinærinstans sagsbehandle
episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt er blevet straffet for en
forseelse, der er begået af en anden spiller fra samme hold (forseelser, der medfører advarsel eller udvisning).
Disciplinærinstansen finder det relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1, c i anvendelse,
idet kampens dommer efterfølgende har erkendt at have givet den forkerte spiller en advarsel i situationen.
KENDELSE
Advarslen til spilleren fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende karantænepoint fra 4 til 0
karantænepoint.
Den anden spiller tildeles 4 karantænepoint svarende til en B2-advarsel.

Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 28. november 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

