KENDELSE
Afsagt den 08. marts 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Vendsyssel FF

SAGEN
Søndag den 03. marts 2019 blev Superligakampen Vendsyssel FF - AGF spillet på Nord Energi Arena i Hjørring.
Kampen sluttede 2-2.
I kampens 37. minut modtager en Vendsyssel FF-spiller en advarsel for at forsøge at opnå en uberettiget fordel.
Efterfølgende har Vendsyssel FF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Vendsyssel FF’s indsigelse og havde følgende bemærkninger:
At dommeren fastholder sin vurdering efter at have set TV-billederne.
At spilleren i situationen skal straffes for usportslig opførsel (film).
At det er dommerens vurdering, at der sker en ubetydelig kontakt mellem spillerne.
At dommeren i situationen vurderer, at spilleren forsøger at udnytte den minimale kontakt, ved at lade som om
at der er begået en forseelse mod ham.
At dommeren fastholder, at spilleren forsøger at snyde sig til et straffespark.
At dommeren på denne baggrund ikke ændrer sin opfattelse fra kampen, hvorfor han fortsat mener, at spilleren
skal straffes med gult kort for usportslig opførsel (film).

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, Jesper Hansen 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 advarslen til spilleren, idet kampens dommer, efter forelagt dokumentation,
fastholder sin vurdering af situationen.

KENDELSE
Advarslen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 08. marts 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

