KENDELSE
Afsagt den 23. juni 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Kolding IF Fodbold

SAGEN
Lørdag den 15. juni 2019 blev 2. divisionskampen Jammerbugt FC – Kolding IF Fodbold spillet på Sparekassen
Vendsyssel Arena i Pandrup. Kampen sluttede 2-1 til Jammerbugt FC.
I kampens 93. minut modtager en Kolding IF Fodbold-spiller et rødt kort.
Efterfølgende har Kolding IF Fodbold indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
KOLDING IF FODBOLDS PROTEST
Kolding IF Fodbold har anført følgende:
At Kolding IF Fodbold ønsker at indgive en klage over spillerens udvisning i det 93. minut mod Jammerbugt FC i
2. divisions oprykningsspil.
At spilleren bliver udvist i det 93. minut for at have hånd på bolden på målstregen, og dermed forhindres en
oplagt scoringsmulighed.
At Kolding IF Fodbold synes, at TV-billederne ganske klart viser, at der ikke er hånd på bolden.
At det er tydeligt, at bolden rammer spilleren på skulderen.
At Kolding IF Fodbold derfor mener at afgørelsen er forkert.
At boldens kraftige opspring efterfølgende underbygger Kolding IF Fodbolds argumentation.
At Kolding IF Fodbold ønsker at det røde kort skal omgøres således at spilleren ikke skal afsone karantæne.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Kolding IF Fodbolds indsigelse og havde følgende bemærkninger:
At dommeren har gennemgået TV-billederne flere gange, og disse afkræfter ikke hvad han observerede under
kampen.
At det der blev vurderet under kampen var, at spilleren bruger den øverste del af armen til at redde bolden på
stregen.
At dommeren medgiver, at det kan være svært at skelne mellem den øverste del af armen og skulderen på de
TV-billeder der er af situationen.
At det er dommerens vurdering, at hvis man bruger den øverste del af armen, kan man godt få samme fart i
bolden som Kolding IF Fodbold pointerer kun sker ved brug af skulderen.
At idet dommeren viser spilleren det røde kort i kampen, fortæller spilleren, at det er brystet han bruger.

At det derfor undrer dommeren, at det ikke er den forklaring Kolding IF fremfører i sin protest.
At dette bakker dommeren op i sin vurdering.
At dommeren ligeledes kan slå fast, at protesterne fra Kolding IF Fodbolds spillere i kampen primært gik på, at
dommeren ikke havde nogen fodboldforståelse, idet han viser det røde kort i det 94. minut og ikke blot lod
spilleren slippe.
At det altså ikke var det dømte straffespark der blev protesteret mod, men tildelingen af det røde kort så sent i
kampen.
At dommeren derfor fastholder sin vurdering af situationen.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü har deltaget
i sagens behandling.
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en
advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. giver Fodboldens
Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører
advarsel eller udvisning.
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i
anvendelse i forbindelse med udvisningen af spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation
fastholder sin vurdering af situationen.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 23. juni 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

