KIF Kolding København
Pr. mail

Brøndby, d. 16. december 2016
Journal nr. 1898-16-FS
Kamp nr. 377320 888ligaen KIF Kolding København – Bjerringbro-Silkeborg
spillet 14. december 2016 i Brøndby Hallen
Disciplinærinstansen har anmodet observatøren i ovennævnte kamp om at
fremsende en indberetning af et hændelsesforløb i forbindelse med kampens
afslutning vedrørende official Carlos Antonio Ortega.
Disciplinærinstansen har taget sagen op af egen drift, idet sagen vedrører en
officials udøvelse af ”særlig upassende usportslig adfærd”, jf. spillereglerne 8:10 a),
jf. 16:6 b).
Det fremgår af indberetningen, at dommerne på observatørens foranledning har
diskvalificeret Carlos Ortega som følge af, at denne har skubbet til en official fra
Bjerringbro-Silkeborg. Observatøren har beskrevet forløbet således:
”Official A fra KIF søger direkte mod Official B fra BSV.
Efter min opfattelse i situationen går KIF official A, direkte og opsøgende hen til
BSV official B og giver ham et groft provokerende skub på armen.
Inden han forsøger at sige tak for kampen. Det vurderer jeg er groft usportslig
optræden, hvorfor jeg beder dommerne give KIF official A rødt kort efter § 8.9 ”grov
usportslig opførelse der skal straffe med diskvalifikation”
Efterfølgende har jeg set video af episoden, og kan konstaterer at det ikke er et
skub på armen han giver, men der imod et slag bevist på armen.
Så jeg burde have givet rødt kort efter § 8.10 ”diskvalifikation pga. særlig
upassende adfærd” (med indberetning)”
Der er foretaget høring i sagen, og KIF og Carlos Ortega har i en fælles udtalelse
anført bl.a. følgende:
”Holdofficial A for KIF Carlos Ortega forlanger timeout med 12 sekunder tilbage af
spilletiden. Herefter bliver han verbalt overfaldet af cheftræner fra BSV Peter
Bredsdorff Larsen, der gentagende gange råber vablet provokere hele KIF bænken.
Efter endt time-out, genoptages spillet og afbrydes igen ved frikast dømt mod KIF
spiller Niko Mindegia med et par sekunder tilbage af kampen. BSV trænere Peter
Bredsdorff Larsen sætter kursen henover banen, selv om kampen endnu ikke er
slut da der mangler og blive afviklet et frikast. Cheftrænere for KIF Carlos Ortega,
betragter det som en grov provokation over at cheftræner for BSV Peter Bredsdorff
Larsen har til hensigt at forlade hallen uden at sige tak for kampen som er normal
kutyme, så han indhenter Peter Bredsdorff Larsen og tager fat i hans skulder, mens
han med den anden hånd vil sige tak for kampen ...”
Disciplinærinstansen har haft lejlighed til at se videooptagelse af situationen.

Disciplinærinstansen kan heraf konstatere, at Carlos Ortega har tildelt et slag til en
official fra Bjerringbro-Silkeborg.
Det fremgår af spillereglerne 8:10 a), jf. 16:6 b), at en grov usportslig eller særlig
upassende usportslig handling skal straffes en med diskvalifikation med
indberetning (rødt kort og blåt kort).
Disciplinærinstansen har herefter på det foreliggende grundlag, jf. observatørens
indberetning og videooptagelsen, i medfør af DHF’s love § 23, Ligareglementet §
89, idømt official Carlos Ortega
2 spilledages karantæne samt
Klubben en bøde på 2.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1, KIF Kolding
København at betale retsgebyret for behandling af denne sag. Retsgebyret udgør
1.986 kr., jf. gebyrlisten.
Afgørelser truffet af Disciplinærinstansen er, jf. DHF’s love § 23, stk. 5, endelige for
så vidt den samlede sanktion er begrænset til bøder på til og med 10.000 kr. eller
midlertidig udelukkelse fra kampe på til og med 2 spilledage.
KIF Kolding København vil modtage faktura på bøden (2.000 kr.), retsgebyr (1.986
kr.) samt administrationsgebyr (552 kr.).
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