
KENDELSE 
 

Afsagt den 17. februar 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Victor Mpindi, SønderjyskE 
 
 
 
SAGEN 
 
Mandag den 15. februar 2021 blev 3F Superligakampen FC København – SønderjyskE spillet i Parken. Kampen 
sluttede 3-2 til FC København. 
 
I kampens 47. minut modtog SønderjyskE-spilleren Victor Mpindi sit andet gule kort, og dermed et rødt kort.  
 
Efterfølgende har SønderjyskE indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
SØNDERJYSKES PROTEST 
 
SønderjyskE har anført følgende: 
 
At SønderjyskE ønsker at appellere det andet gule kort som Victor Mpindi fik i det 47. minut i kampen den 15. 
februar mellem FC København og SønderjyskE. 
 
At SønderjyskE konstaterer, at der blev truffet en hurtig afgørelse i kampen, men når man genser Tv-billederne, 
er det tydeligt, at Victor Mpindi ikke laver en forseelse i sekvensen der fører til gult kort og straffespark. 
 
At SønderjyskE har vedhæftet Tv-billeder af situationen der viser to afgørende ting. 
 
At det i den første sekvens tydeligt ses, at Viktor Fischer løber ind i Victor Mpindi og meget bevidst søger 
kontakten. 
 
At det sker med sådan en kraft at Victor Mpindis krop bevæger sig baglæns og dermed forhindres i at sparke 
bolden ordentligt væk. 
 
At Victor Mpindi tager en berøring og vil herefter cleare bolden. 
 
At dette er umuligt for ham fordi Viktor Fischer brager ind i ham. 
 
At Viktor Fischer ikke har kurs mod bolden, men direkte mod Victor Mpindi. 
 
At Viktor Fischer dermed søger kontakten til Victor Mpindi i stedet for bolden. 
 
At det af anden sekvens fremgår at Victor Mpindi har berøring på bolden. 
 
At berøringen er minimal, men dog stadig er til stede. 
 
At Victor Mpindi ville have ramt bolden mere hvis ikke Viktor Fischer var rendt direkte ind i ham. 
 
 
 



REDEGØRELSE FRA DOMMER SANDI PUTROS 
 
Dommer Sandi Putros har været forelagt episoden og SønderjyskEs protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At dommer Sandi Putros har følgende bemærkninger i forbindelse med udvisningen af Victor Mpindi. 
 
At der er tale om en situation, hvor bolden efter en redning af keeperen springer ud til Victor Mpindi, der først 
forsøger at tæmme bolden for herefter at forsøge at cleare bolden. 
 
At i forbindelse med clearingen skønnede dommer Sandi Putros at Victor Mpindi ikke spillede bolden. 
 
At dommer Sandi Putros samtidigt skønnede, at Victor Mpindi med knæet ramte Viktor Fischer i 
hals/hovedregionen. 
 
At dommer Sandi Putros dømte straffespark for farligt spil med kontakt. 
 
At dommer Sandi Putros i situationen skønnede, at handlingen var udført hensynsløst, hvorfor Victor Mpindi fik 
forevist anden advarsel og dermed udvisning. 
 
At dommer Sandi Putros efter at have genset situationen på Tv-billeder kan konstatere, at der ikke var tale om 
en forseelse som skønnes hensynsløs idet kontakten var minimal og på siden/skulderen af Viktor Fischer. 
 
At det derfor er dommer Sandi Putros’ skøn, at Victor Mpindi ikke skulle forevises anden advarsel og dermed 
udvisning. 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde Madsen har 
deltaget i sagens behandling.  
 
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 2h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en 
advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, nr. 1), d. giver Fodboldens 
Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører 
advarsel eller udvisning. 
 
Disciplinærinstansen finder det relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med det andet gule kort til Victor Mpindi, idet kampens dommer efter forelagt 
dokumentation entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han ændrer dermed sin 
vurdering af situationen til at Victor Mpindi ikke burde have modtaget det gule kort. Fodboldens 
Disciplinærinstans er enig i dommerens vurdering.  
 
 
 

KENDELSE 
 

Det andet gule kort og deraf følgende karantænepoint til Victor Mpindi nedsættes fra 19 til 0.  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 17. februar 2021 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 


