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af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, B. 93 
 

 
SAGEN 
 
I U17 Divisionskampen lørdag den 7. november 2015 mellem AC Horsens og B. 93 blev en B. 
93-spiller i det 52. minut tildelt en advarsel for benspænd med fare for modspiller, jfr. 
Fodboldlovens § 12. I Kampens 77. minut fik spilleren endnu en advarsel og dermed rødt 
kort. 
 
Efterfølgende har B. 93 indbragt episoden omkring det første gule kort for Fodboldens 
disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene nedsat, idet advarslen burde 
være tilfaldet en anden B. 93-spiller. 
 
Efter at have gennemset videoklip af situationen, har dommeren erkendt, at den første 
tildelte advarsel til spilleren skulle have været givet til den anden B.93-spiller. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jf. DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på 
Disciplinærinstansen vegne. 
 
Disciplinærinstansen bemærker, at dommerens beslutninger omkring selve spillet 
(eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, offside m.v.) er endelige og 
kan ikke ændres på baggrund af TV-optagelser. 
 
I henhold til de Disciplinære Bestemmelsers paragraf 1i-1)c kan Fodboldens disciplinær-
instans sagsbehandle episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en 
spiller fejlagtigt er blevet straffet for en forseelse, der er begået af en anden spiller fra 
samme hold (forseelser, der medfører advarsel eller udvisning). 
 
Disciplinærinstansen finder det relevant at tage Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i-1)-
c i anvendelse, idet kampens dommer efterfølgende har erkendt at have givet den 
forkerte spiller en advarsel i situationen. 
 
 

KENDELSE 
 

Advarslen til den første spiller fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende 
karantænepoint fra 6 til 0 karantænepoint, og samtidig slettes de ekstra ni point, som 
tildeles for to gule kort i samme kamp. 
 
Den anden spiller tildeles 6 karantænepoint svarende til en C2-advarsel. 
 
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.6 ikke ankes videre. 
 

Brøndby, den 11. november 2015 


