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KENDELSE 
 

Afsagt den 21. marts 2023 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Aalborg Futsal Klub - Brøndbyernes IF, Protest 
 
 
SAGEN 
 
Lørdag den 18. marts 2023 blev kamp i Futsal ligaen, Kvalifikationsspil mellem Aalborg Futsal Klub og 
Brøndbyernes IF spillet i Aalborg Stadion Hal. Kampen sluttede 6-2 til Aalborg Futsal Klub.   
 
I kampens 21. minut begik en Aaborg Futsal Klub-spiller en forseelse mod en spiller fra Brøndbyernes IF, 
hvilket medførte, at Aalborg Futsal Klub-spilleren fik et gult kort. 
 
Efter kampen har Brøndbyernes IF sendt en protest til Fodboldens Disciplinærinstans.  
 
 
PROTEST FRA BRØNDBYERNES IF 
 
Brøndbyernes IF har indsendt en protest til Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
Det er Brøndbyernes IF’s opfattelse, at kampens dommer gav spilleren fra Aalborg Futsal Klub to gule kort, 
men uden også at udvise spilleren fra Aalborg Futsal Klub. 
 
Det er således Brøndbyernes IF’s opfattelse, at det er i strid med fodboldloven, hvorfor kampen bør spilles 
om. 
 
Endvidere har Brøndbyernes IF oplyst, at Brøndbyernes IF’s træner efter kampen orienterede dommerne om 
protesten, og at dommerne erkendte, at der var sket en fejl. 
 
Brøndbyernes IF har vedlagt videodokumentation af episoden. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har været forelagt protesten med tilhørende videodokumentation fra Brøndbyernes IF 
med anmodning om en redegørelse af situationen. 
 
Kampens dommer har oplyst, at en spiller fra Aalborg Futsal Klub begik en forseelse (hensynsløst frispark) 
mod en spiller fra Brøndbyernes IF, hvorfor spilleren fra Aalborg Futsal Klub blev tildelt en advarsel. Advars-
len blev givet hurtigt, hvorefter dommeren havde fokus på at tilse skaden hos spilleren fra Brøndbyernes IF. 
 
Inden spillet blev sat i gang igen, var dommeren i tvivl om, hvorvidt spilleren fra Aalborg Futsal Klub havde 
fået advarslen, hvorfor dommeren præsenterede spilleren for det gule kort igen. 
 
Dommeren har erkendt, at det var en fejl, at spilleren fra Aalborg Futsal Klub blev præsenteret for et gult 
kort igen, idet spilleren kun skulle noteres for én forseelse. Dommeren har desuden oplyst, at spillerens fra 
Aalborg Futsal Klub derfor ikke skulle være udvist. 
 
Endvidere har dommeren oplyst, at det gule kort blev meddelt til 3. dommeren, og at der også alene er 
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noteret som ét gult kort i kampresuméet. 
 
Dommeren har oplyst også, at han ved gennemgang af videodokumentationen godt kan se, at der blev givet 
to gule kort til spilleren fra Aalborg Futsal Klub, men at det som anført var en fejl under kampen. Dommeren 
har også ligeledes, at ingen af kampens dommere blev gjort opmærksom på det, og at der ikke blev nedlagt 
protest fra Brøndbyernes IF i eller umiddelbart efter situationen. Brøndbyernes IF har efter kampen, da dom-
merne er omklædt og på vej væk fra hallen gjort dommerne opmærksom på episoden. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Denne sag er afgjort af DBU’s administration på vegne af Fodboldens Disciplinærinstans i medfør af DBU’s 
loves § 21.5. 
 
Det følger af § 25.1 i turneringspropositioner for futsal-DM for herrer, at anføreren for et hold under en kamp 
kan gøre indsigelse, hvor dommeren har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne i futsalloven. Herefter skal 
klubbens bestyrelse sende en skriftlig indberetning om sagen til administrator senest 2 dage efter kampens 
afvikling. Det følger videre af § 25.2 i propositionerne for futsal-DM for herrer, at administrator kan træffe 
afgørelse, hvis en dommer har gjort urigtig anvendelse af spillereglerne i futsalloven, uanset om der nedlagt 
protest i medfør af § 25.1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at anføreren for Brøndbyernes IF ikke har gjort indsigelse over for 
dommeren i det 21. minut i forbindelse med den omtalte situation, jf. § 25.1 i propositioner for futsal-DM for 
herrer. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har imidlertid efter omstændighederne behandlet sagen i medfør af § 25.2 i 
propositioner for futsal-DM for herrer. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder ikke, at dommeren har gjort urigtig anvendelse af reglerne i futsallo-
ven.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans lægger i medfør af dommerens redegørelse til grund, at der kun forelå én 
strafbar forseelse, at forseelsen alene kunne takseres til ét gult kort, at dommeren alene havde til hensigt at 
give spilleren fra Aalborg Futsal Klub én advarsel, og at spilleren dermed ikke skulle udvises.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der alene var tale om en fejl i situationen, hvor dommeren var i 
tvivl om, hvorvidt spilleren fra Aalborg Futsal Klub havde fået vist et gult kort for den forseelse, som han be-
gik. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at der af kampresuméet alene fremgår ét gult kort 
til spilleren fra Aalborg Futsal Klub. 
 
Brøndbyernes IF’s protest tages herefter ikke til følge. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 

Brøndbyernes IF’s protest tages ikke til følge. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 

Brøndby, den 21. marts 2023 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
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