KENDELSE
Afsagt den 11. maj 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Silkeborg IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 6. maj 2018 spillede Lyngby BK mod Silkeborg IF i ALKA Superligaens Playoff. Kampen blev spillet på
Lyngby Stadion og sluttede 2-1 til Lyngby BK.
Efterfølgende har Lyngby BK henvendt sig med en klage, idet der i kampens 43. minut udspiller sig en episode,
hvor en Silkeborg IF-spiller liggende stempler en Lyngby BK-spiller i skridtet.
Fodboldens Disciplinærinstans har i henhold til de Disciplinære Bestemmelsers §1i, nr. 1), a, valgt at behandle
episoden efter modtagelse af klagen fra Lyngby BK, idet dommerkvartetten ikke har set episoden under
kampen.
KLAGE FRA LYNGBY BK
Lyngby BK indsendte mandag den 7. maj 2018 følgende klage:
Efter 42.17 min. af kampen – opstår en episode, hvor Silkeborg IF-spilleren – liggende – med fuld kraft, stempler
Lyngby-spilleren direkte i skridtet. Vi mener episoden er meget voldsom og spillerne var meget forundret over,
at kampens dommer ikke takserede det til en udvisning. (Lidt kuriøst, kan Lyngby-spilleren godt fremvise bevis
for både kraft i sparket og sted !!)
Efter kampen kontaktede vi kampens dommere i forhold til episoden. Det viste sig, at ingen af dommerne i
kampen, havde set episoden – men efter kampen på Tv-billederne, måtte konstatere, at hvis de havde set det,
ville det være takseret til en udvisning. Dommerne henviste til, at vi skulle anmode Fodboldens Disciplinærinstans,
om at tage episoden op.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været foreholdt Lyngby BK’s klage og fået mulighed for at redegøre for episoden, hvortil han
havde følgende bemærkninger:
At ingen fra dommerteamet har skønnet på situationen. I kampen observeres, at der opstår et tilfældigt
sammenstød med to spillere som vælter og bolden går i ny spillefase til en Lyngbyspiller på kanten af
straffesparksfeltet, hvorfor fokus og blik naturligt flyttes der til. Idet forseelsen sker forsinket i forhold til
sammenstødet, og at der ikke var nogen forudgående signaler om at en forseelse ville ske, blev blikket flyttet
fra episoden, hvorfor ingen i teamet har set forseelsen.
At på baggrund af Tv-billederne fra kampen sparker SIF spiller fra liggende position en stående LBK spiller uden
mulighed for at spille bolden. Spilleren overtræder Fodboldlovens §12 ved at sparke en modspiller med unødig
stor kraft uden mulighed for at spille bolden og gør sig derved skyldig i voldsom adfærd, som sanktioneres med
en udvisning.

REDEGØRELSE SILKEBORG IF
Silkeborg IF har været foreholdt har været foreholdt Lyngby BK’s klage og fået mulighed for at redegøre for
episoden, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At efter en utilsigtet hændelse mellem Silkeborg-spilleren og Lyngby-spilleren, vinker dommeren afværgende i
forlængelse af at have vurderet situationen, meget tæt på hændelsen. Ifølge Silkeborg-spilleren og andre
spillere i nærheden suppleret med kommentaren ”spil videre”.
At dette understøttes af medfølgende klip.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen og Jesper Hansen har deltaget i sagens
behandling.
Lars W. Knudsen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har gennemgået tv-optagelserne af episoden, og instansen finder, at Jens Martin
Gammelby ved at sparke en modspiller gør sig skyldig i en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig, jf. de
Disciplinære bestemmelsers § 1i, nr. 1), a.
I henhold til fodboldlovens § 12 medfører det udvisning at gøre sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Silkeborg-spilleren adfærd henhører under de Disciplinære
bestemmelsers § 1a – C1 (Sparke, slå, spytte eller forsøg herpå), hvilket svarer til 36 karantænepoint.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
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Med henvisning til de Disciplinære bestemmelsers § 1a – C1, tildeles spilleren 36 karantænepoint, svarende til to
karantænedage, jf. DBUs Love § 30.1, d), jf. § 30.1, nr. 11, som skal afsones i førstkommende kampe i ALKA
Superligaens Playoff.
Afgørelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 11. maj 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

