
KENDELSE 

Afsagt den 26. juli 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Esbjerg fB – Vendsyssel FF, afviklet 25. juli 2021 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 25. juli 2021 blev 1. divisionskampen Esbjerg fB – Vendsyssel FF spillet på Blue Water Arena i Esbjerg. 
Kampen blev afbrudt pga. farligt vejr inden 2. halvleg kunne gå i gang ved stillingen 0-1.  

Efterfølgende har kampens dommer, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i, for så 
vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 

Af indberetningen fremgår det at kampen efter flere udsættelser til sidst blev afbrudt grundet farligt vejr. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At dommeren dømte kampen Esbjerg fB – Vendsyssel FF i 1. Division. 

At 1. halvleg gennemføres uden problemer, men idet kampens aktører skal ud til 2. halvleg er vejret skiftet, og 
man kan høre at det buldrer og at tordenvejret lurer. 

At efter samtale med begge holds cheftrænere, beslutter dommerkvartetten at udskyde 2. halvleg med et 
kvarter. 

At efter kvarteret var gået tog dommerkvartetten ud for at kigge på vejrforholdene igen. 

At vejret er blevet dårligere hvorfor det besluttes at vente yderligere et kvarter. 

At efter endnu et kvarter kigger dommerne på vejrforholdene igen. 

At dommerne tager en snak med Esbjergs sikkerhedschef der har været i kontakt med vejrstation Karup. 

At vejrstationen kan fortælle, at indtil klokken 21:00 ville der være risiko for torden og lyn og at dette ville komme 
i ryk, hvor man ikke helt kan fortælle hvornår disse vil indtræffe. 

At på baggrund af sikkerhedschefens meldinger og dommernes betragtninger om at vejret ikke er blevet bedre, 
nærmere tværtimod, besluttes det af dommerkvartetten at afbryde kampen og ikke spille 2. halvleg. 

At dommerkvartetten meddeler dette til de to hold der ikke umiddelbart er forstående for beslutningen idet det 
endnu ikke har tordnet eller lynet. 

At dommerkvartetten vælger at holde fast i beslutningen om afbrydelse.  



At 20 minutter efter dommerne har valgt at afbryde kampen, kom repræsentanter for både Vendsyssel og 
Esbjerg ind til dommerne i omklædningsrummet og sagde at vejret havde taget meget til og at det derfor var 
den rigtige beslutning.  

At 1. halvleg blev spillet færdig, men 2. halvleg aldrig nåede at blive startet. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand) Jesper Hansen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü har 
deltaget i sagens behandling. 

Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har ikke deltaget i sagens behandling. 

Det følger af Propositioner for Herre-DM §18.6 at: ”Hvis en kamp afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand 
eller en anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Fodboldens Disciplinærinstans kan herefter beslutte 
at lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme 
og/eller tilkende point.” 

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning og sagens faktiske 
omstændigheder at kampen skal genoptages fra det tidspunkt hvor den blev afbrudt og dermed færdigspilles. 

De nærmere retningslinjer for kampens genoptagelse, herunder virkningen af de allerede indtrufne forhold i 
kampen, fastsættes af turneringsadministrator efter følgende retningslinjer: 

1) Hvis kampens sidste 45 minutter (2. halvleg) genoptages inden den næste spillerunde for de to hold, skal de 
to klubber benytte de samme holdskemaer, som de oprettede til kampen søndag den 25. juli 2021, hvilket vil 
sige med udgangspunkt i den samme 18-mandstrup og med udgangspunkt i de 11 spillere der startede på 
banen og spillede 1. halvleg til ende. De to hold kan udskifte spillere inden kampen genoptages, da det også 
var muligt da man gik til halvlegspause efter at have spillet de første 45 minutter. I det tilfælde de to hold 
havde foretaget udskiftninger, eller dommeren havde uddelt advarsler/udvisninger i de første 45 minutter, 
opretholdes disse foranstaltninger når kampen genoptages 

2) Hvis kampens sidste 45 minutter genoptages senere på sæsonen, og efter den næste spillerunde for de to 
hold er igangsat, kan de to hold frit oprette nye holdskemaer med en ny 18 mandstrup ud fra den trup og de 
spillere, der måtte være til rådighed på det givne tidspunkt. I det tilfælde bevares kvoten af de to klubbers 
tilbageværende udskiftninger fra den første kamp mens evt. advarsler i den første kamp nulstilles, da man ikke 
på forhånd kan være sikker på at de involverede spillere fra den første kamp også deltager i den anden 
kamp 

**** 

 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Propositioner for Herre-DM” §18.6 skal kampen mellem Esbjerg fB og Vendsyssel FF 
genoptages fra det tidspunkt hvor den blev afbrudt.  

Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans indenfor 24 timer fra 
fremsendelsen af kendelsen jf. DBU’s Love §30.8 

 

Brøndby, den 26. juli 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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