KENDELSE
Afsagt den 19. juni 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Hobro IK

SAGEN
Tirsdag den 16. juni 2020 blev 3F Superligakampen Randers FC – Hobro IK spillet på Cepheus Park Randers.
Kampen sluttede 4-0 til Randers FC.
I kampens 51. minut modtog en Hobro IK-spiller et rødt kort.
Efterfølgende har Hobro IK indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
HOBRO IK’S PROTEST
Hobro IK har anført følgende:
At Hobro IK meget gerne vil appellere det røde kort fra kampen mod Randers FC hvor spilleren udvises for en
B6 forseelse.
At han klart kommer på bagkant af Randers FC-angriberen og holder ham i armen lang tid udenfor feltet.
At Tv-billederne tydeligt viser, at Hobro IK-spilleren slipper Randers FC-spilleren udenfor feltet.
At spillerne derefter løber ind i feltet hvor spilleren prøver at spille bolden med sin højre fod, men tydeligt
rammer Randers FC-spilleren i stedet for hvorefter han falder.
At der i situationen er klart straffespark men at holdesituationen ikke fortsætter ind i feltet.
At reglerne foreskriver at hvis man går ærligt efter at spille bolden, så skal man ikke straffes med rødt kort men i
stedet for med gult kort.
At Hobro IK mener, at situationen med en spiller fra FC Nordsjælland den 11. august i denne sæson, hvor et
rødt kort omstødes til et gult kort i kampen mod Silkeborg IF, burde kunne danne præcedens.
At Hobro IK derfor mener, at der ikke er en holdesituation i feltet idet det er meget tydeligt at der slippes langt
fra feltet.
At det også er så tydeligt, at det ligger uden for rammer af et evt. fejlskøn.
At der også først fløjtes efter den efterfølgende episode i feltet.
At spilleren meget tydeligt på Tv-billederne forsøger at spille bolden og at der derfor ikke burde have været
dobbeltstraf i form af et rødt kort.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Hobro IK’s protest og havde følgende bemærkninger:
At dommerens skøn i kampen var at spilleren gjorde sig skyldig i ”berøvelse af en oplagt målchance” hvilket jf.
Fodboldloven skal medføre et rødt kort hvis der er tale om holdeforseelser.
At det i kampen er dommerteamets skøn at holdeforseelsen fortsætter ind i straffesparksfeltet, hvorfor
konklusionen blev straffespark og rødt kort.
At efter dommeren har set Tv-billederne grundigt igennem, må det beklageligvis konstateres, at der er tale om
en fejlvurdering af åstedsplaceringen for forseelsen idet Tv-billederne viser, at holdesituationen stopper lige
udenfor straffesparksfeltets kant.
At den korrekte dom derfor skulle have været et frispark og stadigvæk et rødt kort.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Kim Garde Madsen, Steven Lustü og Stig Pedersen har
deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen og 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 udvisningen af spilleren, idet kampens dommer, efter forelagt dokumentation,
fastholder sin vurdering af sanktionen for holdesituationen. Fodboldens Disciplinærinstans er enige i denne
vurdering og finder ikke, at den omstændighed, at dommeren har fejlvurderet åstedsplaceringen for forseelsen
(inden for eller uden for straffesparksfeltet) har noget betydning for sanktionsfastsættelsen.
KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 19. juni 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

