KENDELSE
Afsagt den 21. september 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Farum BK - BSF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Mandag den 10. september 2018 blev Kvinde 1. divisionskampen Farum BK – BSF spillet på
Farum Park. Kampen sluttede 2-0 til Farum BK.
Efterfølgende har BSF nedlagt protest med henblik på at få kampen spillet om, idet der i hele
kampen manglede lys i den ene ende af banen.
PROTEST FRA BSF
BSF indsendte mandag den 10. september 2018 følgende protest til turneringsadministrator:
At ved afvikling af kamp 959020 i kvinde 1. division på Farum Park mandag 10/9-18 mellem
Farum og BSF manglede der lys i det ene målfelt og hele den ene ende af banen.
At vi bad før kamp Farum om at udbedre dette.
At vi bad tillige dommertrioen om at få det bragt i orden, men der var ingen der have
adgang til lys styringen, så ifølge aftale med dommer kunne vi nedlægge protest efter
kamp.
At med så stor lysforskel som der var på banen er det meget svært at bedømme bolden
især for vores målmand som flere gange i 2 halvleg, hvor hun stod i mørke, havde meget
svært ved at se bolden.
At vi mener at denne kamp må spilles om, for havde det været FCN der havde spillet var
kampen blevet rykket til det var bragt i orden.
BSF har sammen med deres protest indsendt billeder fra kampen.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Kampens dommer har været foreholdt BSF’s protest med tilhørende billeder, hvortil han
havde følgende bemærkninger:
At BSF kom over til mig lige inden starten på 2. halvleg, og gjorde mig opmærksom på at
lyset lige bag deres mål ikke lyste op. Lyset var ikke tændt bag BSF's mål.
At lyset i denne side var heller ikke tændt i første halvleg.
At jeg kontaktede derfor træneren for Farum og bad ham om at tænde lyset bag BSF's mål.
At hans svar var at lyset ikke virkede og han derfor ikke kunne gøre noget ved det.

At da jeg mente at lyset var tilstrækkelig for kampens afvikling og at det ikke var til fare for
spillerne valgte jeg at fortsætte kampen.
At dette synes jeg også bekræftes i billederne som er vedhæftet.
At jeg gjorde BSF opmærksom på, at Farums træner havde fortalt mig at lyset ikke virkede,
og at hvis de mente at det var kampafgørende kunne de indberette det efter kampen.
At i forhold til kampens afvikling foregik stort set hele spillet på BSF halvdel i anden halvleg,
men det lykkedes først Farum at score i det sidste minut. BSF var ikke tæt på at udligne.
At jeg er enig i at det var mørkere for BSF's målmand end Farums, og at der burde være lige
godt lys i begge ender, men mit indtryk var ikke at spillerne eller målmændene havde svært
ved at se bolden eller hinanden, og derfor var der ingen situationer hvor jeg synes at
udfaldet skyldes manglende lys.
REDEGØRELSE FRA FARUM BK
Farum BK har været foreholdt BSF’s protest med tilhørende billeder, hvortil de havde
følgende bemærkninger:
At det er korrekt at der til kampen var 4 lamper ud af i alt 36 lamper som ikke virkede på
stadion.
At med alle lamper tændt giver vores stadion-anlæg 500 LUX, så selv med 4 defekte lamper
var der et lysniveau langt over de 250 lux som er gældende for 3F ligaen.
At som det fremgår af de fremsendte fotos fra BSF samt af vores videotransmission af
kampen var banearealet rigeligt belyst
At der er selvfølgelig beklageligt at der var en defekt på lamperne under kampen, men det
ændrer ikke ved at kampen er blevet afviklet med et acceptabelt belysningsniveau.
At det er ikke vores opfattelse at de manglende lamper har haft indflydelse på afvikling af
kampen eller resultatet af kampen.
At vi går endvidere udefra at kampens dommer er enig i denne betragtning ellers var
kampen ikke blevet afviklet.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig
Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
I henhold til turneringspropositionerne for Kvinde-DM, § 21.4, kan en klub gøre indsigelse mod baneforholdene.
Fodboldens Disciplinærinstans træffer herefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige,
jf. propositionernes § 30.3.
Fodboldens Disciplinærinstans finder det ikke relevant at træffe foranstaltninger i forhold til den allerede
afviklede kamp, da det kan lægges til grund, at det manglende lys ikke har haft afgørende indflydelse på
kampens afvikling.

*****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Indsigelsen fra BSF afvises og kampens resultat fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 21. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

