KENDELSE
Afsagt den 19. april 2019
af

Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF/Udvisning af forkert spiller

SAGEN
Torsdag, den 18. april 2019, blev 3F Ligakampen mellem Fortuna Hjørring og Brøndby IF spillet på
Hjørring Stadion. Kampen sluttede 1-1.
I kampen modtog Brøndby IF’s ene spiller et direkte rødt kort for en forseelse begået mod en
spiller fra Fortuna Hjørring.
Fodboldens Disciplinærinstans modtog efterfølgende følgende indberetning fra Brøndby IF, idet
de gør gældende, at kort er givet til forkert spiller.

INDBERETNING FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF indberetter straks efter kampen overfor Fodboldens Disciplinærinstans følgende:

At

Spilleren fejlagtigt blev udvist, da det rettelig burde have været en anden spiller, der fik
udvisningen.

At

dommeren efterfølgende kampen ved forevisning af videoklip har erkendt fejlen og
indberettet den anden spiller, som den, der begik forseelsen,

At

spilleren fejlagtigt på DBU´s side står anført med 2 dages karantæne, og at dette bedes
ændret.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
I umiddelbar forlængelse af indberetning fra Brøndby IF, modtog Fodboldens Disciplinærinstans
dommerens indberetning om samme episode, med følgende oplysninger:

At

episoden i kampen omhandlede en situation, hvor en Fortuna Hjørring spiller havde frit løb alene - direkte mod Brøndbys mål, hvorefter 2 spillere fra Brøndby kom løbende henholdsvis
fra siden og bagfra.

At

en Brøndby IF-spiller modtager et direkte rødt kort for benspænd.

At

Brøndby IF straks protesterer, da de mente det var Brøndby IF’s anden spiller, som havde
kontakten og dermed lavede forseelsen

At

dommeren og begge linjedommere straks efter episoden konfererede sammen og alle
skønnede, at kendelsen var korrekt

At

Brøndby IF’s træner efterfølgende kampen gjorde opmærksom på, at denne havde set
episoden på video, og det fortsat efter hans opfattelse ikke var spilleren, som begik
forseelsen, selv om hun var tæt på, men rettelig Brøndbys anden spiller, og som i stedet
skulle have haft udvisningen. Brøndby IF’s træner’s træner medgav, at forseelsen var til en
udvisning.

At

dommeren efter at være blevet forelagt video af episoden efterfølgende kampen er enig i, at
det er Brøndby IF’s anden spiller, der begik forseelsen, og ikke den første spiller. Den
fejlagtige registrering i systemet skal derfor rettes.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand, Jakob Berger (næstformand, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper
Hansen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling
Det fremgår af de Disciplinære bestemmelser § 1i, 1 c. at Fodboldens Disciplinærinstans kan
sagsbehandle episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt
er blevet straffet for en forseelse, der er begået af en anden spiller fra samme hold (forseelser, der
medfører advarsel eller udvisning.
På denne baggrund træffer Fodboldens Disciplinærinstans herefter beslutning om, at
registreringen af rødt kort og de deraf følgende karantæne point, der fejlagtigt er tildelt Brøndby
IF’s spiller, i stedet skal registreres for Brøndby IF’s anden spiller.

****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE

Med henvisning til de Disciplinære bestemmelser § 1i, 1) c. annulleres rødt kort og deraf følgende
karantænepoint for spilleren og pålægges i stedet den anden spiller, begge fra Brøndby IF
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Den 19. april 2019,
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

