KENDELSE
Afsagt den 13. december 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Esbjerg fB

SAGEN
Søndag den 8. december 2019 blev 3F Superligakampen SønderjyskE – Esbjerg fB spillet på Sydbank Park i
Haderslev. Kampen sluttede 2-1 til SønderjyskE.
I kampens 85. minut modtog en Esbjerg fB-spilleren Daniel Anyembe et rødt kort for at berøve en modspiller,
der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse der skal straffes med
frispark eller straffespark.
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 anmode Fodboldens Disciplinærinstans at se på episoden hvor spilleren får rødt kort.
At det tydeligt på Tv-billederne ses, at der er offside i situationen inden der bliver fløjtet straffespark til
SønderjyskE.
At straffesparket derfor ikke skulle have været dømt, og dermed skulle spilleren heller ikke have haft det røde
kort efterfølgende.
At Esbjerg fB er klar over, at resultatet og målet ikke kan ændres.
At det røde kort kan ændres efterfølgende således at spilleren ikke fejlagtigt sidder i karantæne.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Esbjerg fB’s protest og havde følgende bemærkninger:
At efter at dommeren har genset episoden der fører til straffesparket og udvisning af spilleren kan følgende
konstateres.
At spilleren holder sin direkte modstander, og derved begår straffespark.
At modstanderen i skudøjeblikket har en fod foran spilleren.
At modstanderen i skudøjeblikket er i offside-position.
At modstanderen ikke er strafbart offside, idet bolden ikke når frem til ham.

At såfremt modstanderen havde modtaget bolden, ville dette resultere i en strafbar offside.
At spilleren derved ikke berøver en oplagt scoringsmulighed, hvorfor spilleren ikke skulle være udvist, men i stedet
for være tildelt en advarsel for det usportslige element.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Steven Lustü og Stig Pedersen 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 relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i
anvendelse i forbindelse med det røde kort til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation
entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han ændrer dermed sin vurdering af situationen
til at spilleren burde have modtaget en advarsel (B6).

KENDELSE
Udvisningen til spilleren ændres til en advarsel (B6) og karantænepointene nedsættes dermed fra 34 til 4.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 13. december 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

