
KENDELSE 
 

Afsagt den 12. maj 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, F.C. København 
 
SAGEN 
Mandag den 10. maj 2021 blev 3F Superligakampen FC Nordsjælland – FC København spillet på Right to Dream 
Park i Farum. Kampen sluttede 2-2. 
 
I kampens 23. minut modtog en spiller fra F.C. København et gult kort (takseret som B2). 
 
Efterfølgende har FC København indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat. 
 
 
FC KØBENHAVNS PROTEST 
FC København har anført følgende: 
 
At FC København ønsker at protestere over det gule kort som FC København-spilleren fik i det 23. minut i kampen 
den 10. maj 2021 mellem FC Nordsjælland og FC København. 
 
At det af videobillederne fra kampen tydeligt fremgår, at der ingen kontakt var mellem FC København-spilleren 
og FC Nordsjælland-spilleren. 
 
At FC København derfor mener, at advarslen skal takseres til 0 strafpoint. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
Dommeren har været forelagt episoden og FC Københavns protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At det under kampen var dommerens skøn, at der var tale om et satset benspænd af FC København-spilleren, 
der stoppede et lovende FC Nordsjælland angreb.  
 
At dommeren i situationen skønnede, at FC København-spilleren ikke spillede bolden, men på satset vis og i 
luften strakte sit ben til siden og dermed opnåede fysisk kontakt med FC Nordsjælland-spillerens ben, hvilket var 
medvirkende til, at FC Nordsjælland-spilleren faldt forover.  
  
At dommeren, efter at have genset situationen på tv-billederne, kunne konstatere, at FC København-spilleren 
ikke begik nogen strafbar forseelse i situationen.  
 
At tv-billederne viser, at der alene opstår en minimal kontakt mellem FC København-spillerens venstre ben og 
FC Nordsjælland-spillerens højre fod.  
 
At det herefter er dommerens skøn, at FC København-spilleren ikke skulle være forevist en advarsel i situationen. 
 
 
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 gule kort til FC København-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 FC København-spilleren ikke burde have modtaget det gule kort.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans er enig i dommerens vurdering, og nedsætter derfor karantænepoint fra 4 til 0. 
 
 

KENDELSE 
 
Det gule kort og deraf følgende karantænepoint til FC København-spilleren nedsættes fra 4 til 0. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 12. maj 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 

 


