KENDELSE
Afsagt den 25. maj 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
IF Lyseng

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 21. april 2018 blev 2. divisionskampen IF Lyseng – Greve spillet på Lyseng
Kunstgræs i Højbjerg. Kampen sluttede 0-0.
Efterfølgende har Greve indsendt en klage til turneringsadministrator, idet IF Lyseng ikke
havde udfyldt holdkort forud for kampen i overensstemmelse med Turneringspropositionerne
for Herre-DM § 22.3, jf. § 30.2.
PROTEST FRA GREVE
Greve indsendte onsdag den 25. april 2018 følgende protest:
At årsag til denne protest er manglende udfyldelse af holdkort af IF Lyseng, der ikke var
tilgængeligt før kampstart (endsige efter kampens afvikling) som foreskrevet i ”Propositioner
for Herre-DM” § 22.3 og $ 30.2 subsidiært med henvisning til § 36.2, der ikke har været muligt
at kontrollere.
At dette har efter vores overbevisning medført en ikke sportslig korrekt/fair afvikling af
ovenstående kamp, da Greve Fodbold i forbindelse med de endelige forberedelser til
kampen ikke har haft mulighed for at lave de sidste taktiske justeringer i forbindelse med
kampens afvikling.
At Greve Fodbold ved Cheftræneren, gjorde umiddelbart efter kampens afslutning
dommertrioen og den tilstedeværende dommerudvikler opmærksom på det manglende
holdkort, hvilket umiddelbart virkede til at være overraskende for begge parter.
REDEGØRELSE FRA IF LYSENG
IF Lyseng har været foreholdt deres manglende overholdelse Turneringspropositionerne for
Herre-DM § 22.3, jf. § 30.2, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At vi kan også kun beklage, at holdkortet ikke blev udfyldt efter reglerne.
At der er ganske enkelt sket en menneskelig fejl, som vi selvfølgelig ikke løber fra og skulle
der heraf komme en konsekvens tager vi selvfølgelig også det til efterretning.
At kampen er dog afviklet uden problemer og med stor samarbejdsvillighed fra
dommertrioen ift. ind-og udskiftninger.
At de gjorde os opmærksomme på manglen af holdkort i halvlegen og det ville selvfølgelig
have været endnu bedre at få det at vide inden kampen.

At vi ved jo godt at fejlen ligger hos os.
IF Lyseng fremsendte i forbindelse med deres bemærkninger navne på deres spillere med
henblik på administrators oprettelse af holdkort.
Administrator har ved den efterfølgende udfyldelse af holdkortet undersøgt, hvorvidt alle
spillere var spilleberettigede i kampen. Administrator har overfor Fodboldens
Disciplinærinstans bekræftet, at alle spillere var spilleberettigede i kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede efter kampen følgende:
At i gårsdagens kamp mellem Lyseng og Greve formodede Lyseng ikke at have et holdkort
klar en halv time før kampstart.
At faktisk fik Lyseng aldrig oprettet et holdkort, hvorfor vi efter kampen desværre kun har haft
mulighed for at indrapportere hændelser rettet mod Greve.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig
Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans finder indledningsvist, at IF Lyseng ved deres manglende
udfyldelse af holdkort forud for kampen har overtrådt Turneringspropositionerne for Herre-DM
§ 22.3, jf. § 30.2.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at udgangspunktet efter
Turneringspropositionerne for Herre-DM § 36.2 er, at benyttelse af spillere, der ikke var
spilleberettigede, normalt skal sanktioneres med, at klubben dømmes som taber med 0-3 i
de relevante kampe.
Fodboldens Disciplinærinstansen er dog af den opfattelse, at der i denne sag ikke er tale
om, at IF Lyseng ved deres manglende udfyldelse af holdkortet har benyttet spillere, der ikke
var spilleberettigede, idet alle spillere, som oplyst af administrator, var spilleberettigede i
kampen. Manglende spilleberettigelse foreligger, hvor en spiller ikke har sit spillercertifikat
registreret i den rigtige klub, ved deltagelse i kampe trods karantæne, flytning af spillere
uberettiget fra et hold til et andet, og lignende.
Fodboldens Disciplinærinstansen vurderer derfor, at IF Lyseng ved deres manglende
udfyldelse af holdkortet har begået en administrativ fejl.
Fodboldens Disciplinærinstansen finder derimod ikke, at IF Lyseng administrative fejl har givet
dem en uretmæssig fordel i forhold til selve spillet på banen.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af den administrative fejl, og
har på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000.

*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a) idømmes IF Lyseng en bøde på kr.
5.000 for overtrædelse af Turneringspropositionerne for Herre-DM § 22.3, jf. § 30.2.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 25. maj 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

