KENDELSE
Afsagt den 27. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Vejle Boldklub

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 22. oktober 2017 spillede Vejle Boldklub mod Viborg FF i NordicBet Ligaen. Kampen blev spillet på
Vejle Stadion, og sluttede 3-1til Vejle Boldklub.
I kampens 43. minut blev en Vejle Boldklub-spiller tildelt en advarsel for at udsætte en modspiller for fare. Uanset
situationen blev pådømt har Fodboldens Disciplinærinstans i henhold til de Disciplinære Bestemmelsers 1i, 1d af
egen drift undtagelsesvis valgt at behandle episoden.
Der henvises endvidere til ”Orientering om retningslinjer for afgørelse af disciplinærsager 2017-18” udsendt til
klubberne i Herre-DM den 7. juli 2017, hvoraf fremgår:
”Hvis dommeren har set og vurderet situationen under kampen, vil FD imidlertid se på muligheden for evt. at
forhøje tildelte karantænepoints hvis TV-billeder viser en meget voldsom eller på anden måde helt usportslig /
uacceptabel handlemåde”

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har fået mulighed for via TV-billeder at gense, samt at redegøre for episoden og havde følgende
bemærkninger:
At dommeren ikke selv ser forseelsen, da han har flyttet sit fokus ind i straffesparksfeltet. Meldingen om forseelsen
kommer via headset fra kampens 4. dommer, som klart og tydeligt meddeler ham, at der har været udført en
hensynsløs tackling, og at Vejle Boldklubs spiller skal advares for usportslig opførsel. På det grundlag tildeles
advarslen i kampen.
At efter at have set klippet igen er dommerens vurdering, at spilleren i det 43. spilleminut udfører en to-fods
tackling rettet mod Viborgs spiller.
At tacklingen udføres med unødig stor kraft og en brutalitet rettet mod Viborgs spiller uden mulighed for eller
hensigt til at spille bolden.
At dommeren efter at have set klippet igen, ønsker at ændre sin i kampen givne advarsel til et direkte rødt kort
for voldsom adfærd.
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLKUB
Vejle Boldklub har været foreholdt tv-optagelser af episoden og fået mulighed for at redegøre for episoden, og
havde følgende bemærkninger:
At i kampen mod Viborg FF den 22 oktober klokken 14.30 modtager spilleren en advarsel efter en tackling på
Viborgs spiller.

At på DBU’s hjemmeside fremgår følgende skrivelse:
”TURNERINGER: DISCIPLINÆRSAGER OG -KENDELSER
DBU følger en 24-48 timers praksis omkring, hvorvidt enkelte situationer og episoder i eller omkring kampene
medfører en formel disciplinær behandling.
En sådan udmelding i tilfælde, der har eller må formodes at have bred interesse for medier og offentlighed,
vil som en konsekvens af klubbernes 24 timers-tidsfrist for klager ske indenfor almindelig kontortid i perioden
mellem 24 og 48 timer efter den pågældende kamp.”
At Vejle Boldklub er meget uforstående overfor åbningen af denne sag fem dage efter kampens afvikling, og
hvor klubben har spillet en kamp i den mellemliggende periode. En kamp hvor spilleren i øvrigt afviklede en
karantænedag for det gule kort, som kampens dommer mod Viborg FF, dommeren skønnede forseelsen til at
være. Ifølge DBU’s egen hjemmeside følger Diciplinærudvalget en 24-48 timers regel, hvor disciplinærsager skal
afgøres. I dette tilfælde modtager Vejle første henvendelse torsdag aften kl. 22.08 og har indtil fredag kl. 13.00
til at komme med vores indsigelse. Det betyder, at i dette tilfælde går der mindst 120 timer før der kommer en
afgørelse på, om klubben kan benytte deres topscorer i weekendens kamp.
At de forberedelser klubbens træner fortager sig i løbet af en uge med tre kampe på otte dage drejer sig i høj
grad om brug af ressourcer, og det er derfor dybt kritisabelt at klubben fredag i forbindelse med sidste taktiske
træning ikke ved, hvilke spillere der er til rådighed.
At Vejle Boldklub ligeledes er meget uforstående overfor, at disciplinærudvalget for første gang i nyere tid i
dansk fodbold vil bringe en sag op, hvor dommeren har lavet et skøn i samarbejde med linjevogteren og 4.
dommeren som begge havde fint udsyn til situationen. I NordicBet Ligaen er der i øjeblikket én kamp ud af seks,
som TV-transmitteres, og med Vejle Boldklub som en af de klubber med flest kampe er klubben betydeligt mere
eksponeret for episoder i kampene. Vejle Boldklub forventer, at disciplinærudvalget i fremtiden ser alle kampe
i rækken igennem for episoder, både dem dommeren dømmer og dem som han ikke ser.
At når udvalget åbner op for en sag som denne, må den for Vejle Boldklub og for de øvrige klubber i
danmarksturneringen betragtes som en principiel sag, der danner præcedens for fremtidige afgørelser der
tages op i udvalget. Desuden er Vejle Boldklub meget uforstående overfor, at der til udvalgets medlemmer
linkes til et klip på TV 3 Sport med overskriften ”Det er jo vanvittigt, Vejle spiller slipper med gult kort”. Det signalerer
på ingen måde, at der er sikret en ordentlig og fair behandling.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen og Stephan Schors har deltaget i sagens
behandling.
Stig Pedersen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har gennemgået tv-optagelserne af episoden, og instansen finder, at spilleren
gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt ved under episoden at udvise en særdeles voldsom og helt
usportslig/uacceptabel handlemåde.
I henhold til Fodboldlovens § 12 medfører en tackling eller et angreb, som bringer modspillerens sikkerhed i fare
eller udføres med unødig stor kraft eller brutalitet, skal betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt. Enhver
spiller, som springer på en modspiller forfra, fra siden eller bagfra med ét eller begge ben og gør det med unødig
stor kraft eller bringer modspillerens sikkerhed i fare, gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spillerens adfærd henhører under 1a, (C) 3 i de Disciplinære
bestemmelser (Andre forseelser, hvor modspiller udsættes for fare), hvilket svarer til 36 karantænepoint.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
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Med henvisning til de Disciplinære bestemmelser 1i, 1) d forhøjes spillerens karantænepoint fra 6 til 36, hvilket
betyder at spilleren i alt kommer op på 52 karantænepoint svarende til to spilledages karantæne, som skal
afsones i førstkommende kampe i NordicBet Ligaen.
Afgørelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 27. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

