KENDELSE
Afsagt den 8. september 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Næsby BK

SAGEN
Lørdag den 5. september 2020 blev U17 Divisionen-kampen Slagelse B&I – Næsby BK spillet på ALPI Arena
Næsby. Kampen sluttede 3-2 til Næsby BK.
I kampens 24. minut modtog en Næsby BK-spiller et rødt kort.
Efterfølgende har Næsby BK indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
NÆSBY BK’S PROTEST
Næsby BK har anført følgende:
At Næsby BK ikke mener at spilleren rører modstanderen i situationen.
At Næsby BK mener, at Slagelse B&I-spilleren lader sit ben ”hænge” i luften bevidst for at fremkalde det røde
kort til Næsby BK-spilleren.
At Næsby BK derudover mener, at kampens dommer var skidt placeret i situationen i forhold til at se episoden.
At der er flere spillere foran dommerens direkte udsyn.
At Næsby BK derfor ikke mener at det røde kort er korrekt.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og Næsby BK’s protest og havde følgende bemærkninger:
At som det ses på videoen, så er der kontakt mellem spillerne.
At Næsby BK-spilleren fratager en oplagt scoringsmulighed.
At situationen derudover er drøftet i omklædningsrummet, og ingen i dommertrioen er i tvivl om at kendelsen er
korrekt.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
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 8. september 2020
Fodboldens Disciplinærinstans

