
KENDELSE 
 

Afsagt den 7. juli 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Frank Onyeka, FC Midtjylland 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 5. juli 2020 blev 3F Superligakampen FC Nordsjælland – FC Midtjylland spillet på Right to Dream 
Park i Farum. Kampen sluttede 0-1 til FC Midtjylland. 
 
I kampens 95. minut modtog FC Midtjylland-spilleren Frank Onyeka sit andet gule kort og dermed et rødt kort. 
 
Efterfølgende har FC Midtjylland indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
FC MIDTJYLLANDS PROTEST 
 
FC Midtjylland har anført følgende: 
 
At FC Midtjylland har følgende bemærkninger til det andet gule kort til Frank Onyeka i kampens 95. spilleminut 
som medførte udvisningen af spilleren. 
 
At det ikke er fordi, at FC Midtjylland ikke kan sætte sig ind i dommerens første indskydelse og dommerens 
første skøn. 
 
At dette især gælder når kampens udvikling og kampens gnist i slutminutterne tages i betragtning. 
 
At det dog på videomaterialet af situationen er meget tydeligt, at der er tale om, at Mads Døhr Thychosen 
gentagne gange skubber kraftigt til Frank Onyeka. 
 
At som det fremgår af videomaterialet, så er det indiskutabelt, at Frank Onyeka ikke en eneste gang hverken 
skubber eller puffer til Mads Døhr Thychosen, hvorfor dommerens tildelte gule kort for puf i brystet har både 
bevismaterialet og formodningen imod sig. 
 
At det på videomaterialet er meget tydeligt, at der er tale om en situation, hvor Frank Onyeka på et kort 
hjørnespark først skubbes i alt 5 gange i ryggen af henholdsvis Mikkel Rygaard Jensen og Mads Døhr 
Thychosen, for derefter at blive skubbet kraftigt i bryst- og halsregion af Mads Døhr Thychosen. 
 
At som det fremgår af videomaterialet, foretages de sidste 3 skub af Mads Døhr Thychosen i ryggen på en 
først væltet og efterfølgende foroverbøjet Frank Onyeka. 
 
At det andensidste skub sker for at holde Frank Onyeka nede på banen. 
 
At det sidste skub sker med en styrke som kun kan være for at skubbe Frank Onyeka uregelmæssigt væk fra 
bolden. 
 
At dette sker til trods for at det af videomaterialet tydeligt fremgår, at Frank Onyeka intet gør for at chikanere 
eller forsinke FC Nordsjællands igangsættelse af spillet. 



 
At som det tydeligt fremgår af videomaterialet, så reagerer Mads Døhr Thychosen efterfølgende ved kraftigt 
at skubbe Frank Onyeka 3 gange i bryst- og halsregionen. 
 
At som det tydeligt fremgår af videomaterialet, reagerer Frank Onyeka alene ved at forsøge at afværge 
skubbet ved at føre sine egne arme op mod Mads Døhr Thychosens angribende arme. 
 
At dette er en helt naturlig og menneskelig selvforsvarsreaktion. 
 
At ved andet og tredje skub reagerer Frank Onyeka ved kun at gå baglæns væk fra situationen. 
 
At Frank Onyeka hverken forsøger at afværge de kraftige skub eller at gå til modangreb på den tydeligt 
oprevede, frustrerede og temperamentsfulde modspiller. 
 
At situationen slutter med at Frank Onyeka går tilbage mod sin centrale midtbaneposition på banen, hvorefter 
dommer Aydin Uslu fløjter dem begge hen til sig for derefter at tildele Mads Døhr Thychosen et gult kort for 6 
uberettigede skub i henholdsvis ryg-, hals- og brystregionen og Frank Onyeka sit andet gule kort for blot at 
modtage de uberettigede skub og forsøge at afværge to yderligere kraftige skub i hals- og brystregionen. 
 
At som det tydeligt fremgår af videomaterialet, hverken skubber eller puffer Frank Onyeka en eneste gang til 
Mads Døhr Thychosen. 
 
At det har formodning for sig, at hvis Frank Onyeka havde gjort dette, ville Mads Døhr Thychosen også miste 
balancen og kroppen bevæge sig baglæns. 
 
At videomaterialet viser, at dette ikke sker. 
 
At det endvidere fremgår af videomaterialet, at Frank Onyeka ikke en eneste gang går hen mod Mads Døhr 
Thychosen. 
 
At Frank Onyeka tværtimod gentagne gange opsøges af Mads Døhr Thychosen fra forskellige positioner på 
sidelinjen. 
 
At det eneste Frank Onyeka i disse situationer gør, er at gentagne gange at bevæge sig væk fra situationen. 
 
At de langsomme gengivelser ydermere viser, at Frank Onyeka blot er genstand for de kraftige skub og ikke 
gør andet end én gang at forsøge at afværge yderligere skub og ellers blot gå baglæns og modtage kraftige 
skub i hals- og brystregionen. 
 
At FC Midtjylland af samme årsag henstiller til, at det gule og røde kort der blev tildelt i det 95. minut omstødes 
og at de tildelte karantæne point dermed frafaldes.  
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMER AYDIN USLU 
 
Dommer Aydin Uslu har været forelagt episoden og FC Midtjyllands protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At efter at have gennemset Tv-materialet der er stillet til rådighed, fastholder dommer Aydin Uslu advarslen for 
usportslig opførsel, og dermed udvisningen til Frank Onyeka for sin anden advarsel i kampen. 
 
At under kampen er det dommer Aydin Uslus opfattelse og skøn, at Mads Døhr Thychosen startede pufferiet 
efter det dømte FC Nordsjælland frispark. 
 
At Frank Onyeka gengældte pufferiet i stedet for at søge væk fra åstedet. 
 
At Tv-billederne bekræfter dommer Aydin Uslus opfattelse af situationen. 
 
 
 
 



DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Kim Garde Madsen, Steven Lustü og Stig Pedersen har 
deltaget i sagens behandling.  
 
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en 
advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. giver Fodboldens 
Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører 
advarsel eller udvisning. 
 
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med udvisningen af Frank Onyeka, idet kampens dommer, efter forelagt 
dokumentation, fastholder sin vurdering af situationen. Fodboldens Disciplinærinstans er enige i dommerens 
vurdering. 
 

KENDELSE 
 

Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til Frank Onyeka fastholdes. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 7. juli 2020 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


