KENDELSE
Afsagt den 21. marts 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, IF Lyseng

SAGEN
Lørdag den 16. marts 2019 blev U18 Piger DM-kampen B93 – IF Lyseng spillet på B93’s kunstgræsbane i
København. Kampen sluttede 5-2 til IF Lyseng.
I kampens 84. minut modtager en IF Lyseng-spiller et direkte rødt kort på ulovlig vis at stoppe et lovende
angreb.
Efterfølgende har IF Lyseng indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
IF LYSENGS PROTEST
IF Lyseng har anført følgende:
At dommeren i situationen vurderer, at spilleren er sidste mand og samtidigt frarøver en oplagt
scoringsmulighed.
At spilleren derfor modtager et rødt kort.
At situationen, som tydeligt fremgår af det vedhæftede videomateriale, tydeligvis viser noget andet.
At modspilleren netop er langt fra mål, har to modspillere foran sig, og bliver revet i armen bagfra.
At det derfor ikke er en oplagt scoringsmulighed, og derfor kun til gult kort og frispark.
At IF Lyseng ønsker at få fjernet 1 dags karantæne.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Hobro IK’s indsigelse og havde følgende bemærkninger:
At dommeren fastholder kendelsen med nedenstående begrundelse.
At afstanden til målet er cirka 35-40 meter, og afstanden til keeperen er cirka 25-30 meter idet hun står foran
straffesparkspletten.
At B93 spilleren har retning direkte mod målet.
At B93 spilleren har fuld kontrol over bolden til der bliver trukket i hende.
At B93 spilleren er oppe i fart, hvor IF Lyseng spillere er i færd med at komme op i fart.
At B93 spilleren derudover har en holdkammerat på sin højre side, som ikke har en modstander i nærheden af
sig.

At der er en IF Lyseng spiller bag B93 spilleren.
At det er denne spiller der udfører det strafbare forhold.
At der en anden IF Lyseng spiller på venstre side af B93 spilleren.
At den anden IF Lyseng spiller ligeledes er i færd med at komme op i fart mens B93 spilleren allerede er oppe i
fart.
At IF Lyseng spilleren helt til venstre ikke er afgørende efter dommeren mening om at det er en oplagt
scoringsmulighed eller et lovende angreb.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
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.

KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 21. marts 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

