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

SAGEN
Søndag den 17. marts 2019 blev Superligakampen AaB - AGF spillet på Nordjyske Arena i Aalborg. Kampen
sluttede 3-1 til AaB.
I kampens 61. minut modtager en AGF-spiller sin anden advarsel for at udsætte sin modspiller for fare.
Efterfølgende har AGF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
AGF’s PROTEST
AGF har anført følgende:
At AGF skal protestere over den anden advarsel som AGF-spilleren blev tildelt i kampen mellem AaB og AGF i
forbindelse med en nærkamp i det 61. minut mellem en AaB-spiller og AGF-spilleren.
At det fremgår af videomaterialet, at spilleren klart spiller bolden.
At spilleren på ingen måde går hårdt eller farligt ind i duellen.
At AaB-spillerens tilgang til situationen faktisk er af en grovere karakter målt på kropspositur, og det faktum, at
han forsøger at vinde duellen ved at ”stemple” ind foran AGF-spilleren.
At situationen ikke er til en advarsel, og at AGF anmoder om at advarslen annulleres.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og AGF’s indsigelse og havde følgende bemærkninger:
At advarslen fastholdes henset til nedenstående bemærkninger.
At muligheden og viljen til at spille bolden er til stede, som det ses på Tv-billederne.
At bolden spilles med højre fod.
At venstre ben dog fortsætter ind i AaB-spilleren i forbindelse med tacklingen.
At dette gør tacklingen ukontrolleret og dermed hensynsløs.

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 21. marts 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

