KENDELSE
Afsagt den 9. september 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, KoldingQ

SAGEN
Lørdag den 5. september 2020 blev Gjensidige Kvindeligakampen KoldingQ – AGF spillet på Fynske Bank
Arena i Kolding. Kampen sluttede 5-1 til KoldingQ.
I kampens 81. minut modtog en KoldingQ-spiller et direkte rødt kort.
Efterfølgende har KoldingQ indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
KOLDINGQ’S PROTEST
KoldingQ har anført følgende:
At KoldingQ hermed indgiver protest mod det røde kort tildelt til spilleren i kampen.
At der er to årsager til protesten.
At AGF-spilleren foretager et træk ud i banen med to KoldingQ-spillere i umiddelbar nærhed.
At KoldingQ derfor ikke mener at AGF-spilleren berøves et mål eller en oplagt scoringsmulighed.
At en anden KoldingQ-spiller efter kampen siger at det er hende der ramme AGF-spilleren i kampen.
At spilleren siger, at hun slet ikke rører AGF-spilleren.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og KoldingQ’s protest og havde følgende bemærkninger:
At efter at have set situationen, fastholder dommeren sin kendelse i kampen.
At dommeren ikke vurderer at det fremsendte materiale giver anledning til at omstøde kendelsen.
At det er tydeligt, at spilleren laver et satset benspænd på AGF-spilleren.
At dommeren samtidigt vurderer, at AGF-spilleren har kontrol over bolden og tager et træk uden om
målmanden.
At selvom trækket er mod hjørneflaget, så er trækket kort, og AGF-spilleren har stor mulighed for efterfølgende
at score.

At AGF-spilleren mister balancen ved det satsede benspænd, og dermed bliver hun indhentet af en
KoldingQ-spiller.
At såfremt der ikke var begået en forseelse mod AGF-spilleren, så havde hun været foran forsvarsspilleren og
haft muligheden for at score i næste træk.
At dommeren ikke vurderer, at forsvarsspilleren inde foran mål har mulighed for at forhindre den oplagte
scoringsmulighed.
At dommeren har vendt hændelsen med sin linjedommer, og også han fastholder vurderingen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Kim Garde Madsen,
Steven Lustü og Stig Pedersen har 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 dommerens vurdering.
KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 9. september 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

