KENDELSE
Afsagt den 19. april 2019
af

Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
SønderjyskE

SAGEN
Torsdag, den 18. april 2019, blev Superligakampen mellem AGF og SønderjyskE spillet på Ceres
Park i Aarhus. Kampen sluttede 2-1.
I kampens 88. minut modtager en SønderjyskE-spiller et direkte rødt kort for en forseelse begået
mod en AGF-spiller.
Efterfølgende har SønderjyskE indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på
at få karantænepointene nedsat, svarende til et gult kort.

SØNDERJYSKE’s PROTEST
SønderjyskE har i deres protest anført følgende:

At

SønderjyskE appellerer til, at spillerens udvisning omstødes, da det helt givet er en forkert
dom, hvilket også menes at fremgå af tv-billederne af forseelsen

At

spilleren i duellen med AGF-spilleren laver en glidende tackling på siden af AGF-spilleren,
da han tror, at AGF-spilleren vil lave sin dribling med bolden den vej, men i stedet chipper
AGF-spilleren bolden den anden vej og vælter ind i SønderjyskE-spillerens ben, da han vil
løbe den vej rundt om ham.

At

dommeren må have troet SønderjskE-spilleren ramte AGF-spilleren direkte bagfra og
fejede hans ben væk, men at tv-billederne afslører, at dette ikke er tilfældet, og der derfor
ikke er tale om en forseelse, der kan medføre et rødt kort.

At

dommeren muligvis har været præget i forkert retning af et opfarende, højtråbende og
gestikulerende AGF-trænerteam med AGF-træneren i spidsen, som var langt ude af sit
tekniske felt.

At

det fejlagtige røde kort appelleres omstødt til et gult kort, som ville være det rigtige kald i
situationen.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og SønderjyskE’s protest og er fremkommet med
følgende bemærkninger hertil:

At

det er dommerens klare opfattelse, at tv-billederne blot bekræfter det, som dommeren og
hans team oplevede på banen.

At

situationen blev vurderet korrekt, og intet giver dommeren anledning til at ændre det
tildelte røde kort til spilleren.

At

de kriterier dommeren har forholdt sig til i forhold til personstraffen taler for en udvisning,
idet den udviste spiller hverken havde mulighed for eller vilje til at spille bolden, og idet
tacklingen sker med en fart, der tilsidesætter hensynet til modstanderen, som udsættes for
stor fare, og at den blev udført med unødig stor kraft, hvorfor det samlet set skal udløse en
udvisning.

At

hverken AGF-trænerens eller andres opførsel og ageren i det tekniske område har haft
indflydelse på dommerens kendelse.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ 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 bestemmelser § 1h kan en klub fremkomme med bemærkninger til
en advarsel/udvisning af en spiller. De Disciplinære bestemmelsers § 1i, nr. 1, d. giver Fodboldens
Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der
medfører advarsel eller udvisning.
Fodboldens Disciplinærinstans finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers
undtagelse i § 1i, nr. 1) d. i anvendelse i forbindelse med bortvisningen af spilleren, idet kampens
dommer efter forelagt dokumentation klart fastholder sin vurdering af situationen.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE

Udvisningen og de deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Den 19. april 2019,
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

