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Kendelse vedr. kamp 100999
Forening A har appelleret Disciplinærudvalgets kendelse vedr. kamp 100999 Forening B-Forening A,
hvor spiller fra forening A, er idømt 1+5 spilledages karantæne i forbindelse med en Matchstraf 3.
Følgende materiale har været tilgængeligt for udvalget:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Anke fra forening A – dateret 21/11 2011
Kommentar fra forening A’s træner – indeholdt i 1)
Kommentar fra spiller, forening A – indeholdt i 1)
Kendelse fra Disciplinærudvalget – dateret 14/11 2011
Indberetning fra kampens dommere - udateret
Videoklip fra kampen på Kanal Sport - www.kanalsport.dk/index.php/tv/clip_id=43635 – (var tilgængelig
1/12 2011)
7) Supplerende udtalelse fra dommer 1 – dateret 24/11 2011
8) Supplerende udtalelse fra dommer 2 – dateret 24/11 2011
9) Udtalelse fra forening B – dateret 1/12 2011
Endvidere har Appeludvalget til sammenligningsgrundlag for fastsættelse af straffen indhentet
materiale fra 4 tidligere sager fra Disciplinærudvalget.
Alle udvalgets medlemmer har deltaget i sagens behandling.
Appeludvalget bemærker følgende i forbindelse med sagens akter

•

•
•

Forening A henviser i deres anke til et videoklip som viser episoden. Det omtalte videoklip viser ikke selve
handlingen, men man kan dog se spiller fra forening B #69 tager sig til brystet efter at have rejst sig op
(2:17)
Kun den ene af dommerne har set episoden.
Udtalelser fra både forening B og forening A peger på, at kontakten ikke har været i hoved eller
halsregion, men i brystet.

Appeludvalget bemærker følgende om sagen

•
•
•
•

At der er uoverensstemmelse mellem dommernes forklaring, videomaterialet samt udtalelser fra begge
de implicerede klubber
Denne uoverensstemmelse må komme spilleren til gode, således at det lægges til grund for kendelsen, at
”cross-checking” udføres mod brystet på spiller fra forening B.
Karantænen skal derfor nedsættes.
At uafhængigt af ovenstående, er der stadig tale om en bevidst handling og en brutal forseelse.
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KENDELSE
Disciplinærudvalgets kendelse vedr. karantænens længde annulleres.
Spiller idømmes i 1+3 spilledages karantæne.
Forening A’s depositum tilbagebetales.

Appeludvalgets kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds
appeludvalg.
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