KENDELSE
Afsagt den 28. februar 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AC Horsens

SAGEN
Søndag den 24. februar 2019 blev Superligakampen AC Horsens - OB spillet på Casa Arena Horsens. Kampen
sluttede 1-2 til OB.
I kampens 57. minut modtager en AC Horsens-spiller sin anden advarsel for at forsøge at opnå en uberettiget
fordel.
Efterfølgende har AC Horsens indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og AC Horsens indsigelse og havde følgende bemærkninger:
At det gule kort i kategori B1 (film) fastholdes.
At spilleren benytter en svag kontakt fra forsvarsspilleren til ved overdramatisering at forsøge at opnå et frispark.
At det var den vurdering dommeren foretog under kampen, og det er den samme vurdering dommeren
foretager efter at have set videomaterialet både i omklædningen efter kampen og ved fremsendelsen af
videomateriale sammen med protesten.
At der ikke fremgår noget, der får dommeren til at vurdere situationen anderledes end det oprindelige skøn.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, og Steven Lustü har deltaget i sagens
behandling.
Jesper Hansen har ikke 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 den anden advarsel til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt
dokumentation ikke entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han vurderes derfor ikke
at have ændret sin vurdering af situationen.
KENDELSE
Advarslen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.

Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 28. februar 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

