KENDELSE
Afsagt den 21. august 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Esbjerg fB
SAGEN:
Søndag den 18. august 2019 blev 3F Superligakampen Esbjerg fB – Lyngby BK spillet på Blue Water Arena i
Esbjerg. Kampen sluttede 1-0 til Esbjerg fB.
I kampens 77. minut modtog en Esbjerg fB-spiller sin anden advarsel for ”andre forseelse hvor modspiller
udsættes for fare”.
Efterfølgende har Esbjerg fB indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.

ESBJERG FB’S PROTEST:
Esbjerg fB har anført følgende:
At Esbjerg fB gerne vil gøre indsigelse over for spillerens andet gule kort i kampen mod Lyngby BK den 18.
august 2019.
At som det kan ses i videooptagelser af episoden, så laves der tydeligt frispark på spilleren, idet Lyngby BK’s
forsvarsspiller holder fast i ham og trækker ham ned i situationen.
At Esbjerg fB mener, at det gule kort er uberettiget.
At det røde kort derfor ligeledes er uberettiget.
At i videooptagelser af episoden er det tydeligt at se, at begge spillere har kig på bolden.
At man kan se, at spilleren er ved at miste balancen da der laves frispark på ham.
At frisparket på spilleren begås ved at holde fast på ham, hvorfor han mister balancen mens han forsøger at
kontrollere bolden med foden.
At spilleren faktisk får rørt bolden, men at Lyngby BK-spilleren uheldigvis støder sit hoved ned og rammer
spillerens ben.
At det kan diskuteres om det er en fair duel.
At Esbjerg fB er af den opfattelse, at spilleren burde have haft frispark, og derfor ikke skulle være givet sit andet
gule kort.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Esbjerg fB’s protest og havde følgende bemærkninger:
At dommeren fastholder sin vurdering fra kampen.

At spilleren ikke udviser det fornødne hensyn til modspilleren i situationen.
At der er tale om en almindelig positionskamp mens bolden er undervejs.
At forsvarsspilleren i den forbindelse rammes i ansigtet med et knæ inden bolden spilles.
At det sker hensynsløst og med skade til følge.
At spilleren derfor udvises for 2. advarsel.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Stig Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens
behandling.
Lars W. Knudsen har ikke 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 den anden advarsel 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. august 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

