KENDELSE
Afsagt den 13. september 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, OB
SAGEN
I ALKA Superligakampen søndag den 10. september 2017 mellem OB og Brøndby IF blev en OB-spiller i det 9.
minut udvist for et benspænd med fare for modspiller, jfr. Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har OB indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene nedsat.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og havde følgende bemærkninger:
At dommeren udover de tilsendte videoklip også har adgang til kampen via den USB-stick han fik efter kampen,
og han har naturligvis nærstuderet situationen rigtig mange gange.
At for dommeren at se tager udviste OB-spiller en chance ved at forsøge en glidende tackling. Han har helt
sikkert mulighed og vilje til at spille bolden med hans højre fod. Udviste strækker sig for at ramme bolden, men
Brøndby-spilleren kommer først på bolden og får den prikket. Herefter opstår der en kontakt mellem udviste arm,
der udløser et benspænd som bringer Brøndby-spilleren til et fald.
At da der er tale om en oplagt scoringsmulighed og forseelsen sker uden for straffesparksfeltet er dommeren
forpligtet til at udvise spilleren jf. fodboldloven. Dommeren kan tilføje, at det ikke havde gjort nogen forskel om
udviste havde ramt/rammer bolden. Der vil stadig være tale om et benspænd der hindrer en oplagt
scoringsmulighed.
At årsagen til, at udvisningen er givet som en C2-forseelse med fare for modspilleren skyldes den høje fart begge
spillere har i situationen, dette er en skærpende omstændighed.
At dommeren derfor på baggrund af hvad han så på banen og efterfølgende har set på DVD/Klip må fastholde
kendelsen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Stig Pedersen, Stephan Schors og Steven Lustü har deltaget i sagens
behandling.
Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling.
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 1, 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, 1)d i

anvendelse i forbindelse med udvisningen til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation ikke
har ændret sin vurdering.
KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende 36 karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 13. september 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

