KENDELSE
Afsagt den 5. marts 2021
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AGF

SAGEN
Onsdag den 3. marts 2021 blev 3F Superligakampen AGF – FC Nordsjælland spillet på Ceres Park i Århus.
Kampen sluttede 0-1 til FC Nordsjælland.
I kampens 6. minut modtog en AGF-spiller et direkte rødt kort.
Efterfølgende har AGF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
AGFS PROTEST
AGF har anført følgende:
At AGF herved skal klage over dommerens kampafgørende udvisning af AGF-spilleren i kampen mod FC
Nordsjælland den 3. marts 2021 med krav om, at udvisningen trækkes tilbage.
At spilleren i situationen der fører til udvisningen, kun har øje for bolden og ingen onde hensigter for så vidt
angår den fremadstormende FC Nordsjælland-spiller.
At spilleren sparker bolden væk fra farezonen og dernæst kolliderer med FC Nordsjælland-spilleren.
At der dermed ikke er tale om en tackling.
At spilleren kommer først på bolden, og har lov til at sparke bolden væk.
At det er FC Nordsjælland-spilleren der skal trække sig i situationen, idet han kan se, at spilleren kommer først
på bolden.
At eftersom FC Nordsjælland-spilleren beslutter sig for at fortsætte, er der tale om et hændeligt uheld.
At AGF anmoder Fodboldens Disciplinærinstans om at oplyse, hvad spilleren skulle have gjort i situationen, hvis
ikke han må sparke bolden væk.
At AGF gerne vil vide om spilleren skulle have trukket sig og lade FC Nordsjælland-spilleren løbe mod AGF’s
mål.
At hvis en clearing af bolden, som den clearing spilleren foretager i kampen, ifølge Fodboldloven skal takseres
til udvisning, så er regelfortolkningen simpelthen gået for vidt.
At det er helt i modstrid med spillets ånd og ude af trit med den almindelige fodboldforståelse og de
grundlæggende fodboldregler.
At det er ganske ødelæggende for spillet.

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og AGFs protest og havde følgende bemærkninger:
At dommeren er blevet bedt om en udtalelse i anledning af AGFs protest over udvisningen af spilleren i kampen
mellem AGF og FC Nordsjælland den 3. marts.
At dommeren i kampen ser to spillere jagte en ”løs” bold.
At AGF-spilleren kommer først med en spilning og efterfølgende kolliderer med modstanderen.
At dommeren ikke entydigt kunne se kontaktstedet fra sin placering på banen, hvorfor han skønnede det som
et tilfældigt sammenstød og lod spillet fortsætte.
At VAR i kampen anbefalede et on-field review, hvor dommeren fik præsenteret Tv-billederne.
At på baggrund af Tv-billederne kunne dommeren konstatere at:
-

AGF-spilleren ikke har kontrol over sin spilning, idet han har indsat den som en tackling uden kontakt
med jorden.

-

AGF-spillerens tackling bliver indsat med strakt ben og hård kraft med knopperne direkte på
modstanderens skinneben lige under knæet.

-

AGF-spilleren spiller bolden umiddelbart før kontakten opstår, men ikke udviser det nødvendige hensyn
for modstanderen.

-

FC Nordsjælland-spilleren netop udviser det nødvendige hensyn ved at stoppe op og forsøge at undgå
sammenstødet.

At afledt heraf skønnede dommeren i kampen, at AGF-spillerens tackling var indsat med unødig stor kraft, og
at han skulle udvises for spil, som i alvorlig grad er utilladeligt ved at tilsidesætte hensynet til modstanderens
sikkerhed.
At på foranledning af nærværende protestsag, har dommeren genset Tv-billederne, som endnu engang
bekræfter ham i, at udvisningen skal fastholdes ubetinget.
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 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 enig i denne vurdering.
KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 5. marts 2021
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

