KENDELSE
Afsagt den 5. juni 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC København

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 30. maj 2018 blev U19 Ligakampen FC København – Vejle Boldklub spillet i Telia Parken i København.
Kampen sluttede 2-2.
I kampens 37. minut blev en FC København-spiller udvist for at foretage et benspænd med fare for modspiller,
hvorved han samtidig berøvede modspilleren, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved
at begå en forseelse, der skal straffes med frispark eller straffespark.
Efterfølgende har kampens dommer, foretaget indberetning af FC København-spilleren for efter udvisningen
”ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren kom for sent i en tackling skråt bagfra mod en modspiller, der - hvis han ikke var blevet udsat for det
hensynsløse benspænd - ville have haft frit løb mod målet midt for og i en afstand fra lidt længere end midt på
den banehalvdel, hvor modspilleren skulle forsøge at score.
At denne spiller blev skadet i situationen og måtte kort tid senere udgå af kampen.
At efter at være vist det røde kort, gik spilleren helt tæt på mig og protesterede og udtalte bl.a.: “Du er jo totalt
væk”, “du gør jo dig selv til grin”, og hånligt “det er simpelthen bare så godt dømt”. Derudover klappede han
hånligt efter mig og grinede højlydt.
At på vej fra banen forbi LD1 stirrede den udviste spiller på linjedommeren, som også fik beskeden om, at “det
er simpelthen bare så godt dømt”, og umiddelbart efter spyttede han provokerende/i foragt i jorden.
REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN
FC København har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At det er vores overbevisning at spilleren, som det fremgår af videomaterialet, klart spiller bolden tilbage til vores
målmand, hvorefter at modstanderen falder over spilleren. Vi vurderer ikke, at der er frispark i situationen.
At samtidigt kan der i situationen ikke bliver tale om en oplagt scoringschance, da bolden er for langt væk fra
modstanderen efterfølgende.
At modstanderen blev ikke skadet i situationen, dette sker i anden sammenhæng, hvilket Vejle Boldklub
informerer os om efterfølgende.
At dommeren har samtidigt valgt at beklage dommerkendelsen til modstanderholdet, hvilket fremgår af Vejle

Boldklubs hjemmeside.
At cheftræneren fra modstanderholdet udtrykte ligeledes sin frustration over denne fejlfejlkendelse undervejs i
kampen.
FC København har således samtidig indbragt tildelingen af det røde kort for Fodboldens Disciplinærinstans med
henblik på at få karantænepointene nedsat.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt FC Københavns bemærkninger til udvisningen af spilleren, herunder Vejle
Boldklubs kampreferat, hvoraf dommerens beklagelse af udvisningen fremgår, samt videomateriale af
udvisningen. Dommeren havde herefter følgende bemærkninger:
At jeg er meget overrasket over dette referat fra Vejle Boldklubs side, og jeg har aldrig udtalt noget i den retning,
hverken over for Vejle- eller FCK-stab.
At jeg kan derfor ikke forklare, hvorfor Vejle noget useriøst har besluttet at skrive sådan på deres hjemmeside.
At jeg har nu haft lejlighed til at se situationen igennem igen. Ud fra det foreliggende videomateriale, hvor
afstanden fra det punkt, optagelsen finder sted, og ned til forseelsen er temmelig stor, fastholder jeg kendelsen,
idet jeg lægger til grund, at den udviste spiller ikke havde nogen mulighed for at nå frem til og spille bolden
uden samtidig at begå en forseelse mod sin modspiller, hvilket skete i selvsamme sekund, idet udviste spiller
samtidig ramte og umiddelbart efter fortsatte ind i modspilleren med høj hastighed. Vurderingen om, at der her
forelå en forseelse, uagtet at bolden blev spillet, fastholdes på den baggrund. Da der samtidig er tale om, at
forseelsen skete på en måde, hvor modspilleren berøvedes en oplagt scoringsmulighed, hvis man bortser fra
den begåede forseelse, er følgestraffen en udvisning.
At jeg bemærker samtidig ift. det oplyste, at ingen af personerne befindende sig i de to tekniske områder
hverken overfor dommer eller linjedommer gav udtryk for nogen protester omkring kendelsen, hverken
umiddelbart (hvilket videosekvensen til dels viser) eller efterfølgende.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Udvisningen:
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, nr. 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 de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i
anvendelse i forbindelse med tildelingen af det røde kort til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt
dokumentation ikke har ændret sin vurdering af situationen.
Spillerens efterfølgende protester:
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at
behandle enhver sag relateret til reglerne i ”Etisk kodeks”.
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne,
lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren ved sin adfærd efter udvisningen har overtrådt Etisk kodeks,
herunder særligt etisk grundregel nummer 1.

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til én spilledages karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
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Advarslen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren endvidere en tillægsstraf på 19 karantænepoint,
svarende til én spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11.
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 5. juni 2018
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

