KENDELSE
Afsagt den 25. juni 2020
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
BSF – B93, afviklet 17. juni 2020
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 17. juni 2020 blev Gjensidige Kvindeliga Kvalifikationskampen mellem BSF og B93 spillet på Ballerup
Idrætspark. Kampen sluttede 2-1 til B93.
B93 benyttede 2 spillere i kampen selvom spilleren ikke var anført på B93’s holdkort. Hverken som en af de spillere
der skal starte på banen eller en af de spillere, der skal starte på reservebænken.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Kampens dommer har indsendt følgende indberetning:
At dommertrioen efter kampen fik et håndskrevet holdkort der skulle have været B93’s officielle holdkort, idet
der var uoverensstemmelse mellem B93’s holdkort på DBU-net og spillerne/reserverne på banen.
At dommerne blev opmærksomme på fejlen da der skulle indberettes kamphændelser.
REDEGØRLSE FRA B93
B93 har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og havde
følgende bemærkninger:
At aftenen før kampen udtog B93’s træner holdet på KampKlar i troen om at det var holdkortet.
At træneren derefter sendte en sms til BSF om hvilke spillere som indgik i kamptruppen.
At fejlen ligger hos træneren, da det var første gang denne udfyldte et holdkort og derfor ikke var
opmærksom på at det ikke var sådan man udfyldte holdkortet.
At en af linjedommerne kom hen til træneren i pausen og orienterede om fejlen og sagde at det kunne være
IT-fejl.
At træneren godt kan se at der er tale om holdkortet fra B93’s tidligere kamp.
At træneren efter kampen går direkte hen til BSF’s sportschef for at finde ud af om fejlen var hans eller
systemets.
At træneren herefter skrev et håndskrevet holdkort til dommertrioen således disse havde alle de rigtige
oplysninger.
At træneren beklager fejlen der ene og alene ligger hos ham.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov(formand), Jakob Berger(næstformand), Jesper Hansen, Kim Garde Madsen, Steven Lustü, Stig
Pedersen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans er af den opfattelse, at B93 har begået en administrativ fejl i forhold til de
anvisninger der er reguleret i Propositioner for Kvinde DM §22.3.
Bortset fra den administrative fejl B93 begik, da de udfyldte holdskemaet, var spillerne i øvrigt spilleberettiget for
B93.
Disciplinærinstansen finder ikke, at B93’s administrative fejl har givet dem en uretmæssig fordel i forhold til selve
spillet på banen, idet spillerne var spilleberettiget i kampen.

*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 a) 3, tildeles B93 en bøde på kr. 3.000.
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7.
Brøndby, den 25. juni 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

