Sagsnr. 02-19/20

KENDELSE
Afsagt den 8. august 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF/Uberettiget brug af karantæneramt spiller

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag, den 3. august 2019 spillede Brøndby IF mod Farum BK/FC Nordsjælland i Gjensidige Kvindeliga med
kampstart kl. 13.00. Kampen blev spillet på Brøndby Stadion og sluttede 6-1 til Brøndby IF.
Efterfølgende kampen, den 5. august 2019, har Fodboldens Disciplinærinstans modtaget protest fra Farum
BK/FC Nordsjælland med påstand om, at Brøndby IF uberettiget under kampen har anvendt en
karantæneramt spiller, Kamilla Lilhammer Karlsen (nr. 13), der blev udvist i Sydbank Kvindepokalfinalen, der
blev spillet den 18. maj 2019.

PROTEST FRA FARUM BK/FC Nordsjælland:
Farum BK/FC Nordsjælland har den 5. august nedlagt følgende protest:
At

Brøndby IF har benyttet en spiller i kampen mod Farum BK/FC Nordsjælland, som bryder med
regelsættet for afvikling af kampe i Kvindeligaen.

At

det konkret drejer det sig om brugen af spilleren Kamilla Lilhammer Karlsen fra start i Kvindeligaens
runde 1, lørdag d. 3. august kl. 13.00 på trods af, at spilleren modtog et rødt kort i sidste sæsons sidste
kamp i form af Pokalfinalen mod Fortuna Hjørring.

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været foreholdt Farum BK/FC Nordsjællands protest og fået mulighed for at redegøre for
situationen og havde følgende bemærkninger:
At

det er korrekt, at spilleren Kamilla Lilhammer Karlsen i pokalfinalen d. 18. maj 2019 modtog to gule
kort som samlet gav 25 karantænepoint, hvilket betød 1 spilledags karantæne.

At

dette blev meddelt Brøndbyernes IF pr. mail fra DBU Turneringer ved karantæneskrivelse af 20. maj
2019.

At

det af mailen fra DBU Turneringer fremgår, at ”Fra landspokalturneringens afsluttende runder under

DBU, vil karantæner og strafpoint være fuldstændig adskilt fra den ordinære turnering. Dvs. en optjent
karantæne i landspokalturneringen afsones i næste pokalkamp(e), mens karantæner i den ordinære
turnering afsones i denne. Man kan altså sige, at spilleren har forskellige 'kasser' med strafpoint i de to
turneringer. Bemærk dog: at såfremt man bliver slået ud eller vinder pokalturneringen, overføres en
evt. karantæne optjent via et rødt kort (enten to gule kort i samme kamp eller direkte rødt) til den
ordinære turnering.”.

At

Pokalfinalen var den absolutte sidste kamp i turneringsåret 2018-2019, hvorfor der således ingen
ordinær turnering er at overføre karantænen til.

At

Brøndby IF derfor har været af den formening at karantænen så bliver overført til næste
pokalturnering, ud fra reglen om forskellige ’kasser’ med strafpoint.

At

denne opfattelse understøttes af, at der ingen steder i DBU’s systemer fremgår, at spilleren skulle have
karantæne i Gjensidige Kvindeliga 2019/20.

At

alle andre spillere i Brøndbyernes IF, som har fået overført karantæner fra sidste sæson, fremgår af
DBU’s systemer.

At

Brøndby IF på denne baggrund ikke mener at have forbrudt sig mod ”regelsættet for afvikling af
kampe i Kvindeligaen”

At

spilleren således var spilleberettiget i den aktuelle kamp.

DISCIPLINÆRUDVALGETS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Af propositionerne for Kvinde LP § 9.2 henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser vedrørende
karantæneafsoning i de afsluttende runder. Af de disciplinære bestemmelser punkt 1e) fremgår, at Hvis

spilleren efter tildeling af rødt kort (enten to gule kort i samme kamp eller direkte rødt) har ikke-afsonede
karantænedage på det tidspunkt hvor holdet forlader eller vinder pokalturneringen, uanset om karantænen
idømmes i forbindelse med seneste eller tidligere pokalkampe, afsones karantænen umiddelbart efter i den
ordinære turnering på klubbens 1. hold. Det er tillige i henhold til de Disciplinære Bestemmelser klubbens
ansvar, at karantæner afvikles retmæssigt.
På baggrund af ovenstående og med henvisning til de Disciplinære bestemmelser § 1e) som der ligeledes
henvises til i DBU-Turneringers karantæneskrivelse til Brøndby af 20. maj 2019, finder Disciplinærinstansen, at
Brøndby IF har benyttet spilleren Kamilla Lilhammer Karlsen i strid med karantænereglerne ved at lade
hende spille i kampen den 3. august 2019 mod Farum BK/FC Nordsjælland, der skal dermed taberdømmes
med cifrene 0-3, jf. DM-Kvindepropositionernes § 35.2, jf. de disciplinær bestemmelser § 6.

*****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 a) 7 og § 35.2 i Kvinde DM-turneringspropositionerne taberdømmes
Brøndby IF hermed og kampens resultat ændres til 3-0 til Farum BK/FC Nordsjælland, og således at Farum
BK/FC Nordsjælland tildeles de tre point.
Afgørelsen kan, jf. DBUs Love § 31.3 3) skriftligt indbringes for Fodboldens appelinstans inden 2 uger efter
modtagelsen af afgørelsen.

Den 8. august 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
v/Jens Hjortskov, formand

