KENDELSE
Afsagt den 5. november 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, SønderjyskE

SAGEN
Mandag den 2. november 2020 blev 3F Superligakampen SønderjyskE – AGF spillet på Sydbank Park i
Haderslev. Kampen sluttede 1-1.
I kampens 11. minut modtog en SønderjyskE -spiller et gult kort.
Efterfølgende har SønderjyskE indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
SØNDERJYSKES PROTEST
SønderjyskE har anført følgende:
At SønderjyskE ønsker at appellere det gule kort, som spilleren modtog efter ti minutters spil i kampen mellem
SønderjyskE og AGF den 2. november 2020.
At det er SønderjyskEs klare overbevisning, at AGF-spilleren begår et straffespark mod spilleren.
At det er det gule kort SønderjyskE ønsker at appellere her.
At Tv-billederne med al tydelighed viser, at AGF-spilleren har fysisk kontakt med SønderjyskE-spilleren, så
SønderjyskE-spilleren vælter i en ellers oplagt scoringsposition.
At AGF-spillerens højre arm i første omgang er oppe på SønderjyskE-spillerens venstre skulder.
At SønderjyskE-spilleren herefter desuden får ført en albue i ryggen.
At mens AGF-spillerens arm er i berøring med SønderjyskE-spillerens overkrop, er der også et tydeligt
benspænd, hvor AGF-spilleren løber ind i SønderjyskE-spillerens knæ/lår/balle.
At SønderjyskE-spilleren ingen mulighed har for at tage fra på dette klare benspænd.
At det frarøver spilleren en oplagt scoringschance.
At SønderjyskE af disse årsager ønsker at appellere det gule kort.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og SønderjyskEs protest og havde følgende bemærkninger:
At under kampen skønnes følgende.

At SønderjyskEs nummer 25 angriber mod mål, og når akkurat ind i straffesparksfeltet, men vælger forsætligt at
sænke hastigheden og dreje venstre ind i modstanderens bane for at tiltvinge sig et straffespark.
At det blev skønnet, at den svage kontakt var et forsøg på at simulere en uberettiget forseelse, hvorfor der blev
tildelt et indirekte frispark til modstanderen og et gult kort for usportslig opførsel jf. Fodboldlovens §12.
At efter at have gennemset situationen på video er konklusionen følgende.
At SønderjyskEs nummer 25 angriber mod mål, men mister let boldkontrollen akkurat ind i straffesparksfeltet,
hvorfor spilleren trække venstre ind i løbebanen på modstanderen inden kontakten på hoften opstår.
At det vurderes, at handlingen ikke er et forsætligt forsøg på at simulere en uberettiget forseelse, men i stedet
et tilfældigt sammenstød, som ej heller berettiger til et straffespark, hvorfor spillet skulle være fortsat uden det
dømte indirekte frispark.
At det medgives, at spilleren fejlagtigt blev tildelt et gult kort for usportslig opførsel, der ikke burde være givet.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde Madsen har
deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen 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 relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, nr. 1), d. i
anvendelse i forbindelse med det gule kort til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation
entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han ændrer dermed sin vurdering af situationen
til at spilleren ikke burde have modtaget det gule kort. Fodboldens Disciplinærinstans er enig i dommerens
vurdering.

KENDELSE
Det gule kort og deraf følgende karantænepoint til spilleren nedsættes fra 4 til 0.
.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 5. november 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

