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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 9. december 2018 blev Superligakampen Vejle BK – Brøndby IF spillet på Vejle Stadion. Kampen 
sluttede 2-1til Brøndby IF. 
 
I kampens 45. minut blev en Brøndby IF-spiller tildelt en advarsel for at udsætte en modspiller for fare. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har efterfølgende valgt at tage sagen op af egen drift med henblik på at forhøje 
karantænepointene for forseelsen, jf. de Disciplinære Bestemmelsers pkt. 1i, nr. 1, litra d. 
 
Der henvises i den forbindelse til ”Orientering om retningslinjer for afgørelse af disciplinærsager 2018-19” udsendt 
til klubberne i Herre-DM den 13. juni 2018, hvoraf fremgår:  
 
”FD kan dog uagtet en indberetning fra videoobservatøren vælge at behandle episoder, som dommeren har 
set og vurderet under kampen, med henblik på at forhøje tildelte karantænepoints hvis Tv-billederne viser en 
meget voldsom eller på anden måde helt usportslig / uacceptabel handlemåde, jf. de Disciplinære 
bestemmelser.” 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har af Fodboldens Disciplinærinstans været foreholdt Tv-billeder af episoden, hvortil han havde 
følgende bemærkninger: 
 
At i kampen skønner jeg i samråd med mit team at spilleren bruger armen hensynsløst i springet på Vejle spilleren 
hvorfor spilleren advares. 
 
At efter at have set episoden på TV må jeg desværre erkende at det er et fejlskøn.  
 
At ud fra Tv-billederne er det min vurdering at spilleren bruger unødig stor kraft i springet med armen og udsætter 
sin modspiller for fare, og derfor i stedet burde have været udvist. 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har af Fodboldens Disciplinærinstans været foreholdt Tv-billeder af episoden, samt dommerens 
bemærkninger, hvortil de havde følgende bemærkninger: 
 
At først og fremmest skal vi beklage udfaldet- og omfanget af den opståede skade i forbindelse med 
situationen. Dette blev både beklaget over for klubben, samt ved at spilleren beklagede dette over for 
modspilleren umiddelbart efter kampen. 
 
At omkring selve situationen, så springer spilleren op efter at ramme bolden med hovedet, hvilket han også gør. 
Dette resulterer i en hovedstødsduel, hvor spilleren kommer springene fra siden og modspilleren hopper lige op. 
Som alle spillere i denne situation, inklusiv både spilleren og modspilleren, har de deres albuer op for beskyttelse, 



samt opdrift. Da spilleren kommer i høj fart fra siden, kommer dette til at se voldsomt ud, samt at omfanget af 
albuen selvfølgelig er yderst uheldigt. 
 
At det skal påpeges, at dette er første gang, vi oplever noget lignende i forhold til spilleren. Spilleren er som 
spiller ikke en, der overlagt går ind i dueller med henblik på at skade en anden spiller. 
 
At når ovenstående er sagt, er vi også en lille smule foruroliget over, at netop denne sag bliver taget op. Vi har 
set flere eksempler på lignende tilfælde, hvor dette ikke er sket. Vedhæftet har I nogle eksempler fra vores to 
kampe mod FCM og vi kunne sikkert finde flere i de andre kampe. 
 
At vi mener derfor at denne sag tages op, grundet mediernes bevågenhed på Brøndby IF, hvilket ikke giver en 
fair evaluering, for den enkelte spiller. En spiller fra Brøndby IF skulle helst ikke straffes mere, end fx en spiller fra 
Horsens fS. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Steven Lüstu og Stig 
Pedersen har deltaget i sagens behandling. 
 
Det fremgår af Fodboldlovens § 12, at ”en tackling eller et angreb, som bringer modspillerens sikkerhed i fare 
eller udføres med unødig stor kraft eller brutalitet, skal betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt. Enhver 
spiller, som springer på en modspiller forfra, fra siden eller bagfra med ét eller begge ben og gør det med unødig 
stor kraft eller bringer modspillerens sikkerhed i fare, gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har gennemgået Tv-billeder af episoden, og instansen finder, at spilleren springer 
ind i hovedstødsduellen med unødig stor kraft og uden blik for andet end modspilleren, og at han derved bringer 
modspillerens sikkerhed i fare.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at spilleren gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, og 
at spillerens handling derfor henhører under 1a, (C), nr. 3 i de Disciplinære bestemmelser (Andre forseelser, hvor 
modspiller udsættes for fare), hvilket svarer til 36 karantænepoint. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at spillerens karantænepoint for forseelsen skal forhøjes fra 6 
karantænepoint til 36 karantænepoint.  
 
 

***** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til de Disciplinære bestemmelser 1i, nr.  1), litra d, forhøjes spillerens karantænepoint for 
forseelsen fra 6 karantænepoint til 36 karantænepoint.  
 
Afgørelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 18. december 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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