KENDELSE
Afsagt den 19. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Lyngby BK

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 15. september 2018 blev U17 Ligakampen OB – Lyngby BK spillet i Ådalen i Odense. Kampen sluttede
4-3 til OB.
I kampens 89. minut blev en Lyngby BK-spiller tildelt sin anden advarsel for at foretage et benspænd med fare
for modspilleren. Forinden da var spilleren i kampen 70. minut blevet tildelt en advarsel for hands.
Efterfølgende har Lyngby BK indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene for det første gule kort, samt tillægspointene som følge af det andet gule kort nedsat,
idet de mener, at det første gule kort blev tildelt den forkerte spiller fra Lyngby BK.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt Lyngby BK’s indsigelse mod det første gule kort, samt video af episoden og havde
følgende bemærkninger:
At efter at have set situationen igen, fastholder jeg advarslen til Lyngby BK-spilleren.
At det er mit skøn, at spilleren begår en forseelse for forsætlig hands, inden bolden efterfølgende rammer en
anden spiller.
At advarslen tildeles for en forsætlig hands i forbindelse med et skud mod mål.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ 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 tildelingen af det første gule kort til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt
dokumentation ikke har ændret sin vurdering af situationen. Endvidere findes det ikke ved fremsendte video
tydeligt dokumenteret, at spilleren fejlagtigt er blevet straffet for en forseelse, der er begået af en anden spiller
fra samme hold.
****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

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

Brøndby, den 19. september 2018
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

