KENDELSE
Afsagt den 11. oktober 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Hvidovre IF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 1. september 2018 blev U19 Drenge divisionskampen Randers FC – Hvidovre IF
spillet på Randers Stadion. Kampen sluttede 1-1.
Efterfølgende har Randers FC nedlagt protest, idet Hvidovre IF i hele kampen havde en spiller
på banen, selvom han ikke var anført på holdkortet i overensstemmelse med
Turneringspropositionerne for Ungdoms-DM § 22.3, jf. § 30.2.
PROTEST FRA RANDERS FC
Randers FC indsendte søndag den 2. september 2018 følgende protest til
turneringsadministrator:
At Hvidovres holdkort stemmer ikke overens med de spillere, der var på banen.
At Hvidovre-spilleren der scorede til 0-1, er IKKE opført på deres holdkort.
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF
Hvidovre IF har været foreholdt deres manglende overholdelse Turneringspropositionerne for
Ungdoms-DM § 22.3, jf. § 30.2, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At Hvidovre If kan bekræfte og erkender at holdet ved en fejl kun havde fået påført 13
spillere på holdkortet.
At helt konkret har vores holdleder – som har stået for udfyldelsen af holdkortene lige siden
de blev elektroniske – ved en menneskelig fejl overset at sætte et flueben ved en af holdets
mest benyttede spillere. Således er holdet ifølge holdkortet stillet op med 10 mand på
banen og 3 på bænken. Fejlen finder vi først ud af i fredags da vi modtager protesten.
At det betyder at spilleren starter inde uden at stå på holdkortet.
At på intet tidspunkt har det været Hvidovre IF’s hensigt at snyde eller omgås reglerne i f.t.
anvendelse af ulovlige spillere i kampen.
At således kan Hvidovre IF oplyse at spilleren var fuldt spilleberettiget i f.t. kampen
idet:
-

spilleren er gyldigt medlem af klubben og har spillercertifikat liggende i klubben.
spilleren ikke havde karantæne
spilleren har ikke spillet på højere rangerende hold og var således ikke spærret
(spillet fri)

At samlet var spilleren således fuldt spilleberettiget på spilledagen jf. ”PROPOSITIONER FOR
UNGDOMS-DM” og DBU ” FÆLLES TURNERINGSREGLER”.
At i tillæg kan nævnes:
-

At spilleren som 2. års U19 er fast mand på holdet og normal starter (udover evt.
oversidder pga. karantæne). Således ser Hvidovre IF heller ikke nogen usportslig
optræden i f.t. at have benyttet spilleren i pågældende kamp.
At Hvidovre IF, spillede på udebane i Randers og kun medbragte 14 spillere. Således
har Hvidovre IF ikke kunnet opnå nogen taktisk fordel i f.t. at tilvælge den 14. spiller i
sidste øjeblik.
At spilleren ikke efterfølgende har spillet på lavere rangerende hold. Dermed har
Hvidovre IF ikke efterfølgende haft sportslig fordel i ikke at påføre spilleren på
holdkortet.
Det overordnede formål med U19 Divisionen er udvikling og ikke resultatfodbold.

At samlet har Hvidovre IF ikke opnået nogen særlig sportslig fordel i at anvende spilleren i
kampen.
At Hvidovre IF anerkender fejlen, men er dog ærgerlige over, at hverken modstander eller
dommerne ikke på noget tidspunkt før eller efter kampen henvender sig til holdet og
påpeger, der er sat en mand for meget på banen i f.t. holdkortet eller at der er sat en starter
for lidt på holdkortet.
At samlet anerkender Hvidovre IF fuldt ud fejlen og at ansvaret for at holdkortet er korrekt
udfyldt alene påhviler holdet og klubben.
At Hvidovre IF har dog på intet tidspunkt haft til hensigt at snyde, men alene handlet i god
tro. Hvidovre har ikke benyttet ulovlig spiller, idet spilleren var fuldt spilleberettiget i
f.t kampen og Hvidovre IF har ikke opnået nogen særlig sportslig fordel ved at anvende
spilleren.
Administrator har ved den efterfølgende tilføjelse af spilleren på Hvidovre IF’s holdkort
undersøgt, hvorvidt spilleren var spilleberettiget i kampen. Administrator kan i den forbindelse
bekræfte, at spilleren var spilleberettiget i kampen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator)
på Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne.
Administrator finder indledningsvist, at Hvidovre IF ved at have spilleren på banen i hele
kampen uden at have ham registreret på deres holdkort forud for kampen har overtrådt
Turneringspropositionerne for Ungdoms-DM § 22.3, jf. § 30.2.
Administrator bemærker, at udgangspunktet efter Turneringspropositionerne for UngdomsDM § 35.2 er, at benyttelse af spillere, der ikke var spilleberettigede, normalt skal sanktioneres
med, at klubben dømmes som taber med 0-3 i de relevante kampe.
Administrator er dog af den opfattelse, at der i denne sag ikke er tale om, at Hvidovre IF ved
deres manglende registrering af spilleren på holdkortet har benyttet en spiller, der ikke var
spilleberettiget, idet spilleren, som oplyst af administrator, var spilleberettiget i kampen.
Manglende spilleberettigelse foreligger, hvor en spiller ikke har sit spillercertifikat registreret i
den rigtige klub, ved deltagelse i kampe trods karantæne, flytning af spillere uberettiget fra
et hold til et andet, og lignende.
Administrator vurderer derfor, at Hvidovre IF ved deres manglende registrering af spilleren på

holdkortet har begået en administrativ fejl.
Administrator finder derimod ikke, at Hvidovre IF’s administrative fejl har givet dem en
uretmæssig fordel i forhold til selve spillet på banen.
Administrator har vurderet strafværdigheden af den administrative fejl, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 3.000.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a) idømmes Hvidovre IF en bøde på kr.
3.000 for overtrædelse af Turneringspropositionerne for Ungdoms-DM § 22.3, jf. § 30.2.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 11. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

