KENDELSE
Afsagt den 24. august 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Thisted FC – Næstved IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 26. maj 2018 blev U17 Drenge Divisionen-kampen Thisted FC – Næstved IF spillet på Lerpytter Anlæg
i Thisted. Kampen sluttede 2-2.
Efterfølgende har HIK nedlagt en protest vedr. kamp 862038 i U17 Drenge Øst 2 spillet den 25. maj 2018.
PROTEST FRA HIK
HIK har protesteret over Næstveds benyttelse af 3 spillere i kamp 862038 mellem Næstved IF og HIK den 25.
maj 2018, heriblandt en spiller der også benyttes af Næstved IF i kamp 362812 mellem Thisted FC og Næstved
IF den 26. maj 2018.
HIK bemærker at spilleren har været benyttet i 2 kampe på samme spilledag.
BEMÆRKNING FRA FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS
Fodboldens Disciplinærinstans har forsøgt at indhente redegørelse fra Næstved IF uden held. Derfor har
Fodboldens Disciplinærinstans afsagt kendelse på baggrund af Næstved IF’s redegørelse til DBU København.
REDEGØRELSE FRA NÆSTVED IF
Næstved IF har været forelagt HIK’s protest og har haft mulighed for at redegøre for indholdet. I den
forbindelse bemærker Næstved IF følgende:
At det er korrekt at de tre spillere, herunder spilleren har været benyttet i kampen mod HIK.
At Næstved IF’s formand kan orientere om at han har fået oplyst, at der i den foregående weekend også har
været nødvendigt at anvende ikke-spilleberettigede spillere i årgangens kamp.
At formanden yderligere er blevet orienteret om, at dette inden kampstart er blevet meddelt
modstanderholdet.
At modstanderholdet vinder kampen som følge af brugen af ikke-spilleberettigede spillere.
At dette betyder at formanden har aftalt med trænerteamet i kølvandet på den forrige protest, at
modstanderholdet skal orienteres før kampstart hvis Næstved IF spiller med ikke-spillerberettigede spillere.
At der i yderligere dialog med trænerne må ses på om der er noget der kan gøres så holdet igen kan stilles
med spilleberettigede spillere.
At årgangen ifølge trænerne er udfordret af mange skader mv. og har alle de spillere i brug som kan spille.
At alternativet er at aflyse kampene.
At spillerne gerne vil spille.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker at spilleren ikke har været spilleberettiget jf. Propositioner for
Ungdoms-DM §17.1 da spilleren på samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til at Næstved IF taberdømmes 0-3 i kamp 362811 mellem Thisted FC og Næstved IF jf. Propositioner
for Ungdoms-DM §35.2.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), taberdømmes Næstved IF 0-3 i kamp 362811, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr.
7.
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 3.

Brøndby, den 24. august 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

