
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 22. september 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Avarta 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 12. september 2015 spillede BK Avarta mod AB Tånrby i KanalSport Divisionen. 
Kampen blev spillet på Tårnby Stadion og sluttede 2-1 til AB Tårnby. 
 
I kampens 60. minut blev en BK Avarta-spiller, udvist med direkte rødt kort for fysisk kontakt 
med dommeren. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At en høj bold blev spillet mod BK Avarta’s mål. En forsvarsspiller og en angriber jagtede 
bolden og kæmpede begge med fair midler. Målmanden løb også ud og hoppede op 
efter bolden, som han greb, men forsvarsspilleren, spilleren kom til at løbe ind under 
målmanden, som derpå faldt skævt ned og slog sig. Dommeren standsede derfor 
øjeblikkeligt spillet. 
 
At spilleren blev meget ophidset, idet han mente, at angriberen lavede frispark på ham. 
Noget som hverken linjedommeren eller dommeren mente. Spilleren gik mod dommeren 
og med sin ene hånd skubbede han dommeren i brystet/skulderen. Det er ikke så 
voldsomt, at dommeren faldt, men han kunne tydeligt mærke puffet på hans overkrop. 
Der var ingen tvivl om, at spilleren trådte langt over grænsen for, hvad han kunne tillade 
sig, hvorfor dommeren udviste spilleren. 
 
 
REDEGØRELSE FRA BK AVARTA 
 
BK Avarta har været foreholdt dommerens indberetning og havde følgende 
bemærkninger: 
 
BK Avarta fremlagde en videosekvens, der efter deres opfattelse bakkede klubbens 
synspunkter op. 
 
At 24 sekunder inde i videosekvens fremgår det tydeligt, at spilleren ”strækker” højre arm 
forud for, at få dommerens opmærksomhed. Da dommeren samtidig løber forbi spilleren 
så er en konfrontation uundgåelig. I BK Avartas optik er der en verden til forskel på, at 
skubbe til en dommer og række ud efter samme. 
 
At det på ingen måde skal forsvares, at spilleren har fysisk kontakt med dommeren, men BK 
Avarta mener det er en overreaktion, at dommeren er blevet skubbet. Det fremgår med al 
ønskelig tydelighed at dommeren er i ”fuld kontrol”. 
 
At mandag aften havde BK Avarta en samtale med spilleren. Han beklagede naturligvis 
udvisningen, men mener ikke, at der er tale om nogen voldelig handling, og her bakker 
klubben ubetinget spilleren op. 



 

 
At spilleren fortalte, at han udelukkende forsøgte at få dommerens opmærksomhed ifm. 
det frispark som han mente han blev ”snydt” for. 
 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Kim 
Høg Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren ved sin handling har overtrådt 
Fodboldlovens § 12. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til de 28 karantænepoint, som selve 
udvisningen giver i henhold til 1b i de Disciplinære bestemmelser. 
 
 

***** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 28 karantænepoint for 
udvisningen. 
 
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 6) endelig. 
 
 

Brøndby, den 22. september 2015 
På Disciplinærudvalgets vegne 
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