
KENDELSE 

Afsagt den 14. september 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Vendsyssel FF – Lyngby BK, afviklet 11. september 2021 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 11. september 2021 blev 1. divisionskampen mellem Vendsyssel FF og Lyngby BK spillet på Nord 
Energi Arena i Hjørring. Kampen blev afbrudt, da der var spillet 59 minutter ved stillingen 1-1 i forbindelse med 
udskiftninger og et direkte frispark til Vendsyssel FF i eget felt, fordi en spiller fra Vendsyssel FF faldt om og modtog 
førstehjælp.  

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 blev afbrudt efter fælles forståelse med begge hold, fordi en spiller 
fra Vendsyssel FF pludselig faldt om og modtog førstehjælp. 

I kampens 21. minut fik en Vendsyssel FF-spiller et direkte rødt kort for at berøve en oplagt scoringsmulighed. 

Efterfølgende har Vendsyssel FF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat og spillet en omkamp fremfor fortsættelse af den pågældende kamp. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At kampen mellem Vendsyssel FF og Lyngby BK blev stoppet efter 59. minutter efter en Vendsyssel FF-spiller 
modtog behandling og efterfølgende blev hentet af en ambulance. 

At kampen ikke blev sat i gang igen efter ønske fra Vendsyssel FF’s spillere og stab. 

At følgende hændelser er sket i de første 59 minutter: 

”8. min: Selvmål af Lyngby BK’s nr. 17 til stillingen 1-0. 

21. min: Udvisning af Vendsyssel FF’s nr. 10 for at berøve en oplagt scoringsmulighed ved hands. 

26. min: Udskiftning af Vendsyssel FF – ud gik nr. 19, ind kom nr. 5. 

40. min: Advarsel til Vendsyssel FF’s nr. 15 for hensynsløst benspænd. 

41. min: Mål scoret af Lyngby BK’s nr. 30 til stillingen 1-1. 

46. min: Udskiftning af Vendsyssel FF – ud gik nr. 66, ind kom nr. 23. 

46. min: Udskiftning af Vendsyssel FF – ud gik nr. 9, ind kom nr. 77. 



59. min: Udskiftning af Lyngby BK – ud gik nr. 22, ind kom nr. 19. 

59. min: Udskiftning af Lyngby BK – ud gik nr. 10, ind kom nr. 21.” 

At spillet ikke blev sat i gang igen efter de to sidste udskiftninger var foretaget. 

At spillet blev stoppet i forbindelse med et direkte frispark til Vendsyssel FF i eget straffesparksfelt.  

 

VENDSYSSEL FF’S PROTEST 

Vendsyssel FF har anført følgende: 

At lørdag den 11. september 2021 blev 1. divisionskampen mellem Vendsyssel FF og Lyngby BK spillet på Nord 
Energi Arena i Hjørring. Kampen blev afbrudt i det 59. minut. 

At Vendsyssel FF ønsker at nedlægge protest mod det røde kort tildelt Vendsyssel FF-spilleren med nr. 10 i det 
21. minut. 

At det fremgår af Tv-billederne, at spilleren ikke berøver Lyngby BK en oplagt scoringsmulighed med ulovlige 
midler idet bolden rammer spilleren i hovedet. 

At tidspunktet for tildelingen af det røde kort påvirker kampens videre forløb i meget høj grad. 

At Vendsyssel FF på baggrund af ovenstående ønsker at kampen spilles om og at de tildelte karantænepoint 
til Vendsyssel FF-spilleren annulleres. 

 

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 

Dommeren har været forelagt episoden og Vendsyssel FF’s protest og havde følgende bemærkninger: 

At efter at have genset episoden i det 21. minut i kampen mellem Vendsyssel FF og Lyngby BK som blev afviklet 
lørdag den 11. september, er dommeren kommet frem til følgende konklusion. 

At dommeren laver et fejlskøn i situationen, da der fejlagtigt vurderes, at Vendsyssel FF’s nr. 10 spiller bolden 
med hånden og derved berøver Lyngby BK en oplagt scoringsmulighed, hvorfor han udvises i samme situation. 

At superslow optagelsen i close-up dog indikerer, at bolden kun rammer Vendsyssel FF-spillerens hoved, hvorfor 
kendelsen og skønnet beklageligvis er fejlagtigt. 

 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

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

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

Afbrydelse af kampen: 

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 kampen genoptages inden den næste spillerunde for de to hold, skal de to klubber benytte de samme 
holdskemaer, som de oprettede til kampen lørdag den 11. september 2021, hvilket vil sige med udgangspunkt 
i den samme 18-mandstrup og med udgangspunkt i de hhv. 10 og 11 spillere der var på banen ved 
afbrydelsen. De to hold kan udskifte spillere inden kampen genoptages. I det tilfælde de to hold havde 
foretaget udskiftninger, eller dommeren havde uddelt advarsler/udvisninger i de første 59 minutter, 
opretholdes disse foranstaltninger, når kampen genoptages. 

2) Hvis kampen 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 eventuelle 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, 
dog med det forbehold at kampen skal færdigspilles 10 mod 11 idet der er tale om et dommerskøn som er 
endeligt. 

 

Protest: 

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 direkte røde kort til Vendsyssel FF-spilleren, 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 Vendsyssel FF-spilleren ikke burde have modtaget det røde kort. Fodboldens 
Disciplinærinstans er enige i dommerens vurdering.  

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker i den henseende, at det at et skøn i kampen har ført til et rødt kort, og 
det efterfølgende viser sig, at der ikke var rødt kort, ikke er forkert anvendelse af Fodboldloven af dommeren, 
og dermed er det ikke tilstrækkeligt til at der kan dømmes omkamp.  

Fodboldens Disciplinærinstans afviser derfor Vendsyssel FF’s påstand om omkamp. 

 

**** 

 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

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

Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans indenfor 14 dage fra 
fremsendelsen af kendelsen jf. DBU’s love § 30.8. 

Det røde kort og deraf følgende karantænepoint til Vendsyssel FF-spilleren nedsættes fra 36 til 0.  

Kendelsen vedr. nedsættelsen af karantænepointene er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 

 

 

 



Brøndby, den 14. september 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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