KENDELSE
Afsagt den 21. august 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Skovshoved
SAGEN
I 2. divisionskampen søndag den 18. august 2018 mellem HIK og Skovshoved blev en Skovshoved-spiller i det 52.
minut tildelt sin enden advarsel for at forsøge at filme sig til et frispark ved at lade sig falde uden kontakt, jf.
Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har kampens dommer indberettet, at spilleren ikke forsøger at filme, men at han bliver trådt over
foden af en modspiller og derfor falder helt reelt.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At jeg må som dommer i kampen mellem HIK - Skovshoved lørdag den 18/8 i 2. division pulje 2, med beklagelse
meddele, at jeg efter at have genset kampen på video, fejlagtig får givet en advarsel for film til en Skovshovedspiller. Da han i forvejen har en advarsel blev han udvist fra kampen.
At i kampen var det min klareste opfattelse, at han forsøgte, at snyde sig til en frispark, ved at lade sig falde
uden kontakt, men at videoen viser, at spilleren bliver trådt på foden, og derfor helt reelt falder. Da kontakten
var skjult fra min position i kampen, kunne jeg ikke se kontakten.
At jeg derfor gerne vil trække min anden advarsel og dermed udvisning tilbage fra kampen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
I henhold til de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1, d kan Fodboldens Disciplinærinstans forhøje eller
nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning.
Disciplinærinstansen finder det relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1, d i anvendelse,
idet kampens dommer efterfølgende har erkendt at anden advarsel, og dermed udvisningen, ikke skulle være
givet i situationen.
KENDELSE
Anden advarsel, og dermed udvisningen, til spilleren fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende
karantænepoint fra 17 til 0 karantænepoint.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 21. august 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

