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KENDELSE 
 

Afsagt den 22. februar 2023 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Lyngby Boldklub-official 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 19. februar 2023 blev kamp i 3F Superligaen mellem Lyngby Boldklub og FC Nordsjælland spillet 
på Lyngby Stadion. Kampen sluttede 1-1.   
 
I kampens 87. minut modtog en Lyngby Boldklub-official et gult kort for en episode med en FC Nordsjæl-
land-spiller ved Lyngby Boldklubs tekniske område. Ved denne episode fik FC-Nordsjælland-spilleren to 
gule kort og dermed udvisning. 
 
Efter kampen har FC Nordsjælland indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
det andet gule kort annulleret og de deraf følgende karantænepoint nedsat.  
 
I den forbindelse har Fodboldens Disciplinærinstans anmodet kampens dommer om en redegørelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har været i besiddelse af tv-billeder af episoden omkring kampens 87. minut. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har oplyst, at han i kampen så det som, at FC Nordsjælland-spilleren først begik et hen-
synsløst benspænd tæt på sidelinjen, og at FC Nordsjælland-spilleren herefter fortsatte uden for banen.  
 
Dommeren har desuden oplyst, at da FC Nordsjælland-spilleren var uden for banen puffede en Lyngby Bold-
klub-official til FC Nordsjælland-spilleren, hvorefter FC Nordsjælland-spilleren puffede officialen i brystet 
på en hensynsløs måde og derved gjorde FC Nordsjælland-spillerens sig skyldig i usportslig opførsel. 
 
Efter at have gennemset tv-billederne er det dommerens opfattelse, at FC Nordsjælland-spilleren blev pro-
vokeret af Lyngby Boldklub-officialen, og at officialen burde være udvist for at opføre sig fysisk eller aggres-
siv over for FC Nordsjælland-spilleren i medfør af fodboldlovens § 12   
 
På den baggrund er det dommerens opfattelse, at Lyngby Boldklub-officialen burde have haft direkte rødt 
kort og dermed udvist i det 87. minut. 
 
 
REDEGØRELSE LYNGBY BOLDKLUB 
 
Lyngby Boldklub er anmodet om en redegørelse på baggrund af dommerens redegørelse. 
 
Lyngby Boldklub har sendt en redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans. 
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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 de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, at Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift undta-
gelsesvist kan forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning, 
jf. de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, d. 
 
Det følger videre af de disciplinære bestemmelser § 3b, C3, at der er tale om en grov forseelse, hvis en official 
opfører sig fysisk eller aggressivt overfor en spiller, reserve eller official fra det modsatte hold, et medlem af 
dommerteamet, en tilskuer eller nogen anden person (for eksempel en bolddreng, sikkerheds- eller turne-
ringsofficial). 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at kampens dommer efter gennemsyn af tv-billederne fra kam-
pen har oplyst, at Lyngby Boldklub-officialen burde have haft direkte rødt kort og dermed udvisning i kam-
pens 87. minut, idet han har opført sig fysisk eller aggressivt over FC Nordsjælland-spilleren. 
 
På baggrund af dommerens redegørelse og tv-billeder fra kampen har Fodboldens Disciplinærinstans vurde-
ret strafværdigheden af situationen, og har vurderet, at Lyngby Boldklub-officialen har opført sig i strid med 
de disciplinære bestemmelser § 3b, C3. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans annullerer derfor det gule kort til Lyngby Boldklub-officialen og tildeler i ste-
det Lyngby Boldklub-officialen 36 karantænepoint svarende til 2 spilledages karantæne, jf. de disciplinære 
bestemmelser § 3b, C3. 
 

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Det gule kort til Lyngby Boldklub-officialen annulleres, og i stedet tildeles Lyngby Boldklub-officialen 36 ka-
rantænepoint svarende til 2 spilledages karantæne, jf. de disciplinære bestemmelser § 3b, C3, jf. § 2i, nr. 1, d.  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 22. februar 2023 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 


