KENDELSE
Afsagt den 13. september 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Østerbro IF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 26. august 2018 blev Kvinde 1. divisionskampen Østerbro IF – Herlufsholm spillet
på kunstbanen i Fælledparken, København. Kampen sluttede 2-2.
Efterfølgende har Herlufsholm nedlagt protest, idet Østerbro IF i hele kampen havde spilleren
en spiller på banen, selvom hun ikke var anført på holdkortet i overensstemmelse med
Turneringspropositionerne for Kvinde-DM § 22.3, jf. § 30.2.
PROTEST FRA HERLUFSHOLM
Herlufsholm indsendte tirsdag den 28. august 2018 følgende protest til
turneringsadministrator:
At søndag den 26. august var vi til en 1. division kvinde kamp på kunststofbanen i
Fælledparken for at spille mod Østerbro IF.
At inden vores opvarmning tjekkede vi lige op på vores holdkort, for at tjekke om vores var
udfyldt rigtigt. Endvidere tjekkede vi også, hvem vores modstander havde på holdkortet.
At vi så, at der ud for et nr. stod en spillers navn, men da vi stod og så lidt af deres
opvarmning, kunne vi ikke se spilleren nogen steder, men derimod hendes søster.
At vi vidste ikke på det tidspunkt, om spilleren skulle spille, eller skulle side på bænken, og på
det tidspunkt kunne Østerbro godt nå at redigere i holdkortet.
At da kampen startede så vi, at det var spilleren, der var på banen med det pågældende
rygnummer. Vi tjekkede holdkortet endnu engang og så, at der for nummeret, stadig stod
søsterens navn.
At vi tog en snak på Herlufsholms bænk om, at vi ville vente til kampen var slut med at gøre
opmærksom på denne fejl, da vi ville udgå at skabe for meget uro under kampen.
At efter kampen gjorde vi Østerbros træner opmærksom på fejlen på deres holdkort, idet vi
sagde, at de havde brugt en ulovlig spiller på holdet.
At træneren mente dog ikke, de havde gjort brug af en ulovlig spiller, men blot, at der var
tale om en tastefejl.
At vi mener dog, at hvis man sætter en spiller på banen, som ikke står på holdkortet, må der
være tale om en ulovlig spiller.
At vi mener, at man på det niveau simpelthen skal være styr på holdkortet, inden man går i
gang med kampen.

At vi i Herlufsholm mener, at der må være en konsekvens for den pågældende klub, ellers
kan alle andre klubber jo bare sætte de spillere på banen, de har lyst til, uden at sætte dem
på holdkortet først.
At vi har vedhæftet kampresume fra kampen + holdkort fra kampinfo, hvor det fremgår, at
det er søsteren, der står som det pågældende nummer, selvom det var spilleren, der var på
banen.
At endvidere har vi også vedhæftet et udsnit fra Østerbro IF Fodbolds facebook side, hvor
de selv fortæller, at de har begået en fejl.
At vi håber, at I vil kigge på denne protest med stor alvor, da dette jo skal sende et signal
om, at man ikke bare kan sætte en spiller på banen, uden hun er på holdkortet.
REDEGØRELSE FRA ØSTERBRO IF
Østerbro IF har været foreholdt deres manglende overholdelse Turneringspropositionerne for
Kvinde-DM § 22.3, jf. § 30.2, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At det har på intet tidspunkt været et forsøg på snyd.
At sagen er således at søstrene er helt nye i klubben:
Spilleren er indmeldt i klubben d. 22. august 2018
Søsteren er indmeldt i klubben d. 14 august 2018
At begge kommer fra det nu lukkede Birkerød hold, og derfor er de kommet lidt i sidste
øjeblik. Derfor uvant og nyt for vores assistenttræner at sætte dem på hold kortet.
At der er helt klart tale om en fejl fra vores side, men jeg gerne vil understrege at det
overhovedet ville påvirke det sportslige, da spilleren jo helt legalt var spilleberettiget.
At vi handlede hele vejen i god tro.
At derudover har jeg yderligere haft dialog med vores trænerteam om hvordan vi
fremadrettet kan sikre os at sådan en fejl ikke sker igen.
Administrator har ved den efterfølgende tilføjelse af spilleren på Østerbro IF’s holdkort
undersøgt, hvorvidt spilleren var spilleberettiget i kampen. Administrator har overfor
Fodboldens Disciplinærinstans bekræftet, at spilleren var spilleberettiget i kampen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig
Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans finder indledningsvist, at Østerbro IF ved at have spilleren på
banen i hele kampen uden at have hende registreret på deres holdkort forud for kampen
har overtrådt Turneringspropositionerne for Kvinde-DM § 22.3, jf. § 30.2.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at udgangspunktet efter
Turneringspropositionerne for Kvinde-DM § 35.2 er, at benyttelse af spillere, der ikke var
spilleberettigede, normalt skal sanktioneres med, at klubben dømmes som taber med 0-3 i
de relevante kampe.
Fodboldens Disciplinærinstansen er dog af den opfattelse, at der i denne sag ikke er tale
om, at Østerbro IF ved deres manglende registrering af spilleren på holdkortet har benyttet
en spiller, der ikke var spilleberettiget, idet spilleren, som oplyst af administrator, var

spilleberettiget i kampen. Manglende spilleberettigelse foreligger, hvor en spiller ikke har sit
spillercertifikat registreret i den rigtige klub, ved deltagelse i kampe trods karantæne, flytning
af spillere uberettiget fra et hold til et andet, og lignende.
Fodboldens Disciplinærinstansen vurderer derfor, at Østerbro IF ved deres manglende
registrering af spilleren på holdkortet har begået en administrativ fejl.
Fodboldens Disciplinærinstansen finder derimod ikke, at Østerbro IF’s administrative fejl har
givet dem en uretmæssig fordel i forhold til selve spillet på banen.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af den administrative fejl, og
har på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 3.000.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a) idømmes Østerbro IF en bøde på kr.
3.000 for overtrædelse af Turneringspropositionerne for Kvinde-DM § 22.3, jf. § 30.2.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 13. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

