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

SAGEN
Lørdag den 15. juni 2019 blev 2. divisionskampen Ringkøbing IF – B93 spillet på Green Arena i Ringkøbing.
Kampen sluttede 2-1 til B93.
I kampens 60. minut modtager en Ringkøbing IF-spiller et rødt kort.
Efterfølgende har Ringkøbing IF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
RINGKØBING IF PROTEST
Ringkøbing IF har anført følgende:
At Ringkøbing IF anker tildelingen af det røde kort til spilleren, og i forlængelse heraf anker Ringkøbing IF
ligeledes de 2 karantænedage der blev tildelt på baggrund af udvisningen.
At Ringkøbing IF’s påstand er, at tildelingen af udvisningen var fejlagtig.
At Ringkøbing IF som dokumentation herfor, har vedhæftet en videosekvens af situationen hvor man ser den
forseelse der bliver begået på spilleren og det efterfølgende puf spilleren giver til B93-spilleren.
At Ringkøbing IF er af den opfattelse, at spillerens forseelse udelukkende skulle have været straffet med et gult
kort og ikke en udvisning.
At det samtidigt er Ringkøbing IF’s opfattelse, at det bør tages i betragtning, at spilleren var ”provokeret” af
den forseelse der netop var begået mod ham.
At til understregning heraf skal det bemærkes, at dommeren selv har angivet ”B6 – Puffe eller holde” omkring
udvisningen.
At dommeren derimod har givet B93-spilleren, der begik forseelsen på spilleren, en advarsel i underkategorien
”C2 – Benspænd med fare for modspiller”.
At advarslen således blev tildelt under en mere alvorlig kategori end udvisningen.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Ringkøbing IF’s indsigelse og havde følgende bemærkninger:
At dommeren har vedlagt udvisningsskemaet på spilleren.
At det fremgår af skemaet, at spilleren blev udvist for sin voldsomme adfærd.
At spilleren begår forseelsen ”B6 – Puffe/holde” med unødig stor kraft, ved at puffe en modspiller i
ryggen/siden af kroppen.

At dommerens skøn i situationen er at der er tale om voldsom adfærd samt at det er et puf som bliver
foretaget med unødig stor kraft.
At dommeren har gennemset videooptagelsen af episoden.
At på baggrund heraf fastholdes skønnet om, at sådan en adfærd ikke er acceptabel, hvorfor spilleren må
udvises.
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

