KENDELSE
Afsagt den 19. oktober 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Vejle BK

SAGEN
I ALKA Superligakampen fredag den 5. oktober 2018 mellem SønderjyskE og Vejle BK blev en Vejle BK-spiller i det
18. minut tildelt et direkte rødt kort for at berøve en SønderjyskE spiller en oplagt scoringsmulighed, jf.
Fodboldlovens § 12.
Efterfølgende har Vejle BK indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt indsigelsen fra Vejle BK, samt videomateriale af situationen og havde følgende
bemærkninger:
At efter at have genset situationen derhjemme - i normalpulszone og uden forstyrrende elementer, som
naturligvis følger straks efter en kamp - så er jeg af den overbevisning, at udvisningen er forkert.
At jeg må erkende, at situationen blot kan bære en advarsel for at stoppe et lovende angreb. Det er min
holdning, baseret på Tv-billederne, at der ikke er tale om en oplagt scoringsmulighed, der fratages.
At dette uagtet, at jeg efter kampen giver et interview til TV, hvor jeg fastholder udvisningen. Min vurdering på
daværende tidspunkt blev truffet forhastet og uden at have genset situationen grundigt nok.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen,
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 relevant at tage Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i
anvendelse, idet kampens dommeren efter at have genset situationen har erkendt at have vurderet
situationen forkert i kampen.

KENDELSE
Udvisningen til spilleren fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende
karantænepoint fra 36 til 4 karantænepoint, svarende til en B4 advarsel, jf. de disciplinære bestemmelser.
.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 19. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

