
KENDELSE 

Afsagt den 27. juli 2016 

af 

Fodboldens disciplinærinstans 

i sagen 

Spiller, Hobro IK 

SAGEN 

I 1. divisionskampen torsdag den 21. juli 2016 mellem FC Roskilde og Hobro IK blev en Hobro IK-spiller i det 
69. minut tildelt en advarsel for benspænd med fare for modspiller, jfr. Fodboldlovens § 12. 

Efterfølgende har kampens dommer indberettet, at det ikke var spilleren der begik forseelsen men derimod en 
anden spiller. 

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 

Dommeren har indberettet følgende: 

At Hobro IKs spiller fik en c2-advarsel i kampens 69. minut. 

At efter gennemsyn af TV-billeder efterfølgende er det dog ikke spilleren, der begår forseelsen, men i stedet 
en anden spiller. 

At den anden spiller begik straffespark i det 69. minut, da han med sin tackling forbi bolden tildesatte hensynet 
til sin modspiller og ramte FC Roskildes nr. 10 på anklen. Derved skulle den anden spiller korrekt advares (C2). 
Under kampen kom der nogle Hobrospillere imellem og andre meldinger i headset gjorde, at dommeren ved 
en fejl advarerede Hobro IKs spilleren i situationen.” 

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov, Jakob Berger, Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Høg Madsen har deltaget i 

sagens behandling. 

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 spilleren fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende karantænepoint fra 6 til 

0 karantænepoint. 

Den anden spiller tildeles 6 karantænepoint svarende til en C2-advarsel. 

Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.7 ikke ankes videre. 

Brøndby, den 3. november 2015 


