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KENDELSE 
 

Afsagt den 19. oktober 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

F.C. København-spiller 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 16. oktober 2022 blev kamp i 3F Superligaen mellem Brøndby IF og F.C. København spillet på 
Brøndby Stadion. Kampen sluttede 1-1.   
 
I kampens 41. minut modtog F.C. København-spiller med nr. 12 et gult kort. 
 
Efter kampen har F.C. København indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få det 
gule kort annulleret og de deraf følgende karantænepoint nedsat.  
 
F.C. København har sammen med protesten sendt videodokumentation af situationen. 
 
 
F.C. KØBENHAVNS PROTEST 
 
F.C. København har i protesten anført, at det tydeligt fremgår af videodokumentationen, at F.C. København-
spiller med nr. 12 ikke gør sig skyldig i en handling, der kan medføre en advarsel. 
 
F.C. København oplyser i protesten, at F.C. København-spiller med nr. 12 ikke blev givet en forklaring i forbin-
delse med advarslen, men at det er F.C. Københavns opfattelse, at advarslen skyldes en massekonfrontation. 
 
Det er F.C. Københavns opfattelse, at F.C. København-spiller med nr. 12 ikke blandede sig i hændelsen om-
kring massekonfrontationen, men at han blot passerede gennem gruppen af spillere. Det er desuden F.C. Kø-
benhavns opfattelse, at F.C. København-spiller med nr. 12 ikke er hovedansvarlig, ikke er en del af den oprin-
delige forseelse, ikke på noget tidspunkt løb mod massekonfrontationen, eller på anden vis gjorde sig skyldig i 
en handling, der kunne kvalificere til en advarsel. 
 
På den baggrund er det F.C. Københavns opfattelse, at advarslen til F.C. København-spiller med nr. 12 skal 
annulleres, og at de dertilhørende karantænepoint tilsvarende nedsættes til 0. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har været forelagt protesten fra F.C. København med videomateriale, der viser situationen. 
 
Dommeren har oplyst, at han i kampen så det som en massekonfrontation, hvor spillere fra både Brøndby IF 
og F.C. København puffede til hinanden, og at der var spillere fra begge hold, der kom løbende fra afstand 
for at deltage i massekonfrontationen. 
 
Dommeren har henvist til, at det af fortolkninger til fodboldloven omkring massekonfrontation fremgår, at en 
spiller fra hvert hold skal tildeles en advarsel. 
 
Dommeren har efter gennemsyn af det videomateriale oplyst, at F.C. København-spiller med nr. 12 ikke fore-
tog sig noget i forbindelse med massekonfrontationen, der kunne berettige til en advarsel. På den baggrund 
er det dommerens opfattelse, at F.C. København-spiller med nr. 12 ikke burde have fået en advarsel. 
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Dommeren har imidlertid oplyst, at videodokumentationen viser, at advarslen i stedet burde være givet i kam-
pen til F.C. København-spiller med nr. 27, idet han puffede til en modspiller og gjorde sig skyldig i usportslig op-
førsel ved massekonfrontationen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har i samme forbindelse anmodet dommeren om at forholde sig til, om klagen 
giver dommeren anledning til at ændre sin vurdering af den tildelte advarsel til en spiller fra Brøndby IF for del-
tagelse i massekonfrontationen. Dommeren har foranlediget heraf oplyst, at dommeren fastholder den advar-
sel, som efter samme massekonfrontation blev givet en til spiller fra Brøndby IF, idet videodokumentationen 
viser, at Brøndby IF-spilleren kom løbende fra afstand for at deltage i massekonfrontationen, og at han blandt 
andet puffede til en modspiller. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har deltaget i 
sagens behandling.  
 
Steven Lustü, Niels Erik Søndergård og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
Det følger af § 2h i de disciplinære bestemmelser, at en klub kan fremkomme med bemærkninger til en advar-
sel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, d, giver Fodboldens Disciplinærinstans mu-
lighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning. 
 
Det følger af fortolkninger til fodboldloven vedrørende massekonfrontation, at  
 

’Ved massekonfrontationer mellem spillere skal dommeren ikke alene straffe den oprindelige forse-
else og den spiller / de spillere, som er involveret i den med en advarsel eller udvisning efter forseel-
sens karakter, men også spillere, som blander sig i konfrontationen, som den udvikler sig. De hoved-
ansvarlige for situationens udvikling skal straffes, og det anbefales, at mindst én spiller fra hvert hold 
advares. Dommeren skal være specielt opmærksom på spillere, som blander sig i konfrontationen 
ved at løbe ind i den fra en vis afstand. Advarsel er ikke tilstrækkelig straf, hvis der er tale om over-
dreven fysisk kontakt (slagsmål).’ 

 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at F.C. København-spiller med nr. 12 som følge af det gule kort har 
fået 3 karantænepoint, jf. de disciplinære bestemmelser § 2b, jf. § 2a, A7. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at kampens dommer efter gennemsyn af videomateriale 
fra kampen har oplyst, at F.C. København-spiller med nr. 12 ikke burde have haft et gult kort i det 41. minut. 
 
Fodbolden Disciplinærinstans bemærker desuden, at kampens dommer har oplyst, at F.C. København-spille-
ren med nr. 27 i stedet burde have fået en advarsel i kampen. 
 
Det følger af § §2i, nr. 1, litra c, at Fodboldens Disciplinærinstans kan sagsbehandle episoder og situationer, 
hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt er blevet straffet for en forseelse, der er begået af 
en anden spiller fra samme hold (forseelser, der medfører advarsel eller udvisning).   
 
På baggrund af dommerens redegørelse og videomateriale fra kampen annullerer Fodboldens Disciplinærin-
stans det gule kort til F.C. København-spiller med nr. 12, ligesom de deraf følgende karantænepoint nedsættes 
fra 3 til 0, jf. de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, d.  
 
Tilsvarende på baggrund af dommerens redegørelse og videomateriale fra kampen tildeler Fodboldens Disci-
plinærinstans i stedet F.C. København-spiller med nr. 27 3 karantænepoint, jf. § 2i, nr. 1, litra d, jf. § §2i, nr. 1, litra 
c. 
 
 

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
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Det gule kort til F.C. København-spiller med nr. 12 annulleres og de karantænepoint, der blev givet som følge 
af det gule kort nedsættes til 0, jf. de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, d.  
 
F.C. København-spiller med nr. 27 tildeles 3 karantænepoint, jf. de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, litra d, 
jf. § §2i, nr. 1, litra c. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 19. oktober 2022 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


