KENDELSE
Afsagt den 04. juni 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Skovshoved IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 24. maj 2019 blev 2. divisionskampen BK Avarta – Skovshoved IF spillet på Espelundens Idrætsanlæg
i Rødovre. Kampen sluttede 0-0.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af en Skovshoved IF-spiller for den adfærd han
udviste efter modtagelsen et rødt kort.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren blev tildelt et rødt kort for at berøve en modspiller, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt
scoringsmulighed ved at begå en forseelse, der skal straffes med frispark eller straffespark.
At BK Avarta-angriberen var i en fri position mod mål med bolden under kontrol, og kun spilleren havde
mulighed for at bremse angriberen.
At spilleren holder BK Avarta-angriberen udenfor feltet, og først slipper i det øjeblik angriberen sparker, hvor
både angriberen og spilleren er i feltet.
At spilleren efter tildelingen af det røde kort brokker sig højlydt, og på vej ud af banen sparker han til en
bande og giver den en ordentlig bule.
REDEGØRELSE FRA SKOVSHOVED IF
Skovshoved IF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At Skovshoved IF er forundret over måden det sker på.
At dommeren giver en fordel til BK Avarta spilleren da han er alene igennem, men derefter brænder.
At man altid kan vurdere, om den lille berøring ved armen, der startede udenfor feltet, havde så stor betydning
at han sparker forbi.
At Skovshoved IF er forundret over at der både dømmes straffe og et meget hårdt rødt kort.
At Skovshoved IF stiller spørgsmålet, om der ligeledes ville have været rødt kort hvis BK Avarta-spilleren havde
scoret.
At Skovshoved IF’s vurdering er nej.
At det resulterer i et straffespark imod Skovshoved IF, en scoring og en mand i undertal i 45 minutter.
At der kan stilles spørgsmål ved om det er rimeligt.

At Skovshoved IF synes, at det får en stor betydning for kampens resultat.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne,
lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren ved sine udtalelser overfor dommeren og den adfærd
han viste på vej ud af banen, har overtrådt Etisk kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat
sanktionen til 1 yderligere karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren 1 yderligere karantænepoint, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, svarende til 1 spilledags karantæne.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 04. juni 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

