KENDELSE
Afsagt den 10. marts 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Vejle Boldklub

SAGEN
Lørdag den 7. marts 2020 blev NordicBet Ligakampen Hvidovre IF – Vejle Boldklub spillet på PRO VENTILATION
ARENA i Hvidovre. Kampen sluttede 1-0 til Vejle Boldklub.
I kampens 95. minut modtog en Vejle Boldklub-spiller et gult kort.
Efterfølgende har Vejle Boldklub indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
VEJLE BOLDKLUBS PROTEST
Vejle Boldklub har anført følgende:
At Vejle Boldklub nedlægger protest over det gule kort som spilleren modtog i det 95. spilleminut i kampen
mod Hvidovre IF.
At Vejle Boldklub har meget svært ved at se, hvordan spilleren ved fejringen, på et tomt stadion, kan gøre sig
fortjent til en advarsel.
At spilleren modtog et gult kort i kategori A8.
At A8 er beskrevet som at gøre sig skyldig i en forseelse hvor andre end dommeren/linjedommeren generes.
At det desuden må forventes, at en spiller som scorer til 1-0 efter 95 minutter i en vigtig kamp for Vejle Boldklub
viser sin glæde.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Vejle Boldklubs protest og havde følgende bemærkninger:
At i kampen vurderede dommeren, ud fra Fodboldlovens §12 vedrørende ”scoringsjubel”, at spilleren skulle
tildeles en advarsel idet han ”gestikulerede/handlede på en provokerende og hånende måde”.
At det dog er dommerens opfattelse efter at have set det tilsendte videoklip, at advarslen ikke skulle have været
tildelt spilleren.
At begrundelsen herfor er, at spilleren hurtigt er tilbage på banen og i øvrigt ikke gestikulerer/handler på en
provokerende eller hånende måde, som det står beskrevet i §12.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens
behandling.
Kim Garde Madsen, Steven Lustü og Stig Pedersen 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 gule 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 ikke burde have modtaget en advarsel. Fodboldens Disciplinærinstans er enig i dommerens
vurdering.
KENDELSE
Advarslen og deraf følgende karantænepoint til spilleren nedsættes fra 3 til 0.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 10. marts 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

