KENDELSE
Afsagt den 28. september 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Hobro IK

SAGEN
Fredag den 25. september 2020 blev 1. Divisionskampen Hvidovre IF – Hobro IK spillet på PRO VENTILATION
ARENA. Kampen sluttede 1-2 til Hobro IK.
I kampens 76. 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 som spilleren fik i kampens 76. minut.
At spilleren netop har erobret bolden og er i gang med at drible.
At han kommer i nærkamp med et par Hvidovre IF-spillere og ender med at tage et for langt træk hvorefter
han kaster sig ned i en glidende tackling i et forsøg på at tackle bolden.
At spilleren tydeligt mistimer sit indgreb idet han starter aktionen med at være kraftigt ude af balance.
At han – i en naturlig position – vil kaste sig frem for at tackle bolden.
At spilleren stadig er i luften da Hvidovre IF-spilleren flytter bolden.
At han derfor kommer for sent i sit indgreb.
At der ikke er noget ondt eller hensynsløst i indgrebet.
At der blot er tale om et mistimet indgreb på grund af ubalance.
At Hobro IK derfor mener, at forseelsen højst kan være til et gult kort.
At TV-billederne tydeligt viser sagens gang.
At man kan høre kommentatorernes klare forundring og overraskelse over det røde kort.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Hobro IK’s protest og havde følgende bemærkninger:
At dommeren ved vurdering af følgestraffe i forbindelse med tacklinger, skal han som dommer lægge følgende
til grund for sit skøn:
-

Kontrollen over tacklingen.
Voldsomheden i tacklingen.
Føddernes retning.
Muligheden for at spille bolden.
Viljen til at spille bolden.

At efter at dommeren har set situationen igen på video, fastholder han sin vurdering af udvisningen.
At TV-billederne viser det øjeblik hvor kontakten opstår.
At der ikke er kontrol over tacklingen.
At tacklingen foregår i læg/knæhøjde.
At voldsomheden i tacklingen sker med forholdsvis høj fart/kraft.
At fodens retning er strakt og spilleren dermed kommer med knopperne forrest.
At hverken muligheden eller viljen er til stede for at spille bolden idet den er halvanden meter væk.
At dommeren derfor vurderer, at spilleren har udført en voldsom og ukontrolleret tackling med strakt ben, som
rammer modspilleren på den øvre del af læggen og bringer hans sikkerhed i fare.
At dette betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt og straffes med direkte frispark og udvisning.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens
behandling.
Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde Madsen har ikke deltaget i sagens behandling.
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 2h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en
advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, 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 2i, nr. 1), d. i
anvendelse i forbindelse med udvisningen af spilleren, idet kampens dommer, efter forelagt dokumentation,
fastholder sin vurdering af situationen. Fodboldens Disciplinærinstans er enige i denne vurdering.
KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 28. september 2020
Fodboldens Disciplinærinstans

Jens Hjortskov, formand

