KENDELSE
Afsagt den 19. oktober 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC Fredericia

SAGEN
Søndag den 4. oktober 2020 blev 1. Divisionskampen FC Fredericia – FC Helsingør spillet på Monjasa Park i
Fredericia. Kampen sluttede 1-2 til FC Helsingør.
I kampens 95. minut modtog en FC Fredericia-spiller et direkte rødt kort.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at indlede en sag mod spilleren jf. de
Disciplinære bestemmelsers 2i, nr. 1), litra d.
KAMPRAPPORT FRA DOMMEREN
Dommeren har i forbindelse med sin indberetning af kampfakta foretaget følgende indberetning af udvisningen
til spilleren:
At spilleren tildeles et direkte rødt kort ved at gøre sig skyldig i voldsom adfærd.
At en lang bold ender omkring midten af banen, hvor en FC Helsingør-spiller tager bolden ned, hvorefter han
afleverer bolden fremad.
At i sekundet efter bolden er afleveret, bliver FC Helsingør-spilleren sparket ned bagfra af spilleren.
At spilleren i situationen hverken har mulighed, lyst eller vilje til at spille bolden.
At bolden er langt væk, og det er et spark bagfra.
REDEGØRELSE FRA FC FREDERICIA
FC Fredericia har været forelagt dommerens kamprapport og videodokumentation af forseelsen, og har fået
mulighed for at redegøre for episoden, og havde følgende bemærkninger:
At FC Fredericia har modtaget og accepteret kendelsen efter kampen.
At FC Fredericia er af den opfattelse, at det er et klart rødt kort, men heller ikke mere.
At FC Fredericia har taget en snak med spilleren om det.
At FC Fredericia har vedhæftet en tidligere kendelse hvor Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift tog en
sag op og sanktionerede.
At FC Fredericia har mere end svært ved at se at spillerens handling skulle være grovere.

At FC Fredericia mener at sanktionen til spilleren er korrekt og dermed er uforstående for at sagen skal tages op
igen.
At FC Fredericia i øvrigt finder det mærkeligt, at dommeren i situationen kan bedømme, hvad der foregår i
spillerens hoved.
At lyst eller vilje kan dommeren vel ikke vide noget om
At FC Fredericia desuden ikke mener at selve sparket er af særlig voldsom karakter ligesom det ses på videoen
fra den tidligere sag Fodboldens Disciplinærinstans tog op.
At nedenstående er spillerens udlægning af sitautionen.
At bolden bliver sparket op nedefra og headet videre mod spilleren, men FC Helsingørs højreback får fat i
bolden.
At idet spilleren vender sig om, så har FC Helsingør-spilleren fået kontrol over bolden og skal til at sparke den
væk.
At idet boldens sparkes væk, sparker spilleren FC Helsingør-spilleren ned med flad fod.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens behandling.
Jakob Berger (nærstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens
behandling.
Det fremgår af Fodboldlovens § 12, at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han gør sig skyldig
i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.”
Desuden fremgår det af Fodboldlovens §12, at spil, som i alvorlig grad er utilladelig er ”en tackling eller et
angreb, som bringer modspillerens sikkerhed i fare eller udføres med unødig stor kraft eller brutalitet, skal
betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt. Enhver spiller, som springer på en modspiller forfra, fra siden
eller bagfra med ét eller begge ben og gør det med unødig stor kraft eller bringer modspillerens sikkerhed i fare,
gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.”
Af de Disciplinære bestemmelsers 2i, nr. 1), litra d fremgår det at Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift,
evt. ved anvendelse af TV-optagelser som supplerende bevisførelse undtagelsesvis kan vælge at ”forhøje eller
nedsætte karantænepoint for en forseelse der medfører advarsel eller udvisning.”
Fodboldens Disciplinærinstans finder, på baggrund dommerens kampfakta og TV-optagelserne, at spilleren ved
tacklingen gør sig skyldig i spil som går ud over spil som i alvorlig grad er utilladeligt.
På denne baggrund vurderer Fodboldens Disciplinærinstans at spillerens karantænepoint for forseelsen skal
hæves fra 36 til 52, svarende til 3 spilledages karantæne.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til de Disciplinære bestemmelsers 2i, nr. 1), litra d, forhøjes spillerens karantænepoint for
forseelsen fra 36 til 52 karantænepoint, svarende til 3 spilledages karantæne.
Afgørelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 19. oktober 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

