
KENDELSE 
 

Afsagt den 9. december 2021 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, FC Helsingør 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 3. december 2021 blev 1. divisionskampen mellem Hobro IK og FC Helsingør spillet på Hobro IK’s 
anlæg. Kampen sluttede 1-2 til FC Helsingør. 
 
I kampens 42. minut udspillede der sig en episode, hvor en FC Helsingør-spiller rammer en Hobro IK-spiller med 
et albuesving. Fodboldens Disciplinærinstans har i henhold til de Disciplinære bestemmelsers §2i 1) litra a af egen 
drift valgt at behandle episoden, idet dommerteamet ikke så episoden under kampen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har fået mulighed for at redegøre for episoden beskrevet ovenstående og havde følgende 
bemærkninger: 
 
At under kampen er dommerens blik ikke på de to spillere, men mod målsparket. 
 
At dommeren derfor ikke set situationen under kampen, og dermed laver dommeren heller ikke en vurdering af 
situationen. 
 
At efter kampen, da dommeren ser situationen igen, er dommerens klare vurdering, at FC Helsingør-spilleren 
udfører et slag med albuen mod Hobro IK-spilleren efter bolden er gået ud af spil. 
 
At dommerens vurdering dermed er, at FC Helsingør-spilleren skulle have været tildelt en udvisning for voldsom 
adfærd i det 42. minut.  
 
 
REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR 
 
FC Helsingør har været forelagt Tv-optagelser af episoden og dommerens redegørelse, og fået mulighed for at 
redegøre for episoden. FC Helsingør havde følgende bemærkninger: 
 
At dommeren ikke tildelte spilleren en advarsel eller et rødt kort i kampen. 
 
At videomaterialet tydeligt viser, at spilleren bliver trukket i, og reaktionen med albuen var en simpel refleks fra 
kroppens side. 
 
At spilleren i sit efterfølgende Tv-interview sagde, at han undskyldte til spilleren, og at han ikke har historik for at 
være voldelig mod andre spillere. 
 
At FC Helsingør ikke mener at videoen repræsenterer den pågældende episode ordentligt. 
 
At FC Helsingør ligeledes mener det er unfair overfor spilleren at blive sanktioneret dage efter kampen via Tv-
billeder af situationen.  
 
At alle kampe i år har haft skøn der har været tale om. 



 
At FC Helsingør mener, at en gennemgang og efterfølgende handling via Tv-billeder ville skabe en dårlig 
præcedens efterfølgende.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Steven Lustü og Lars W. Knudsen 
har deltaget i sagens behandling. 
 
Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
Det fremgår af Fodboldlovens § 12, at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han gør sig skyldig 
i voldsom adfærd.” 
 
Desuden fremgår det af Fodboldlovens §12, voldsom adfærd foreligger når ” en spiller anvender eller forsøger 
at anvende unødig stor kraft eller brutalitet mod en modspiller, uden at det sker i kamp om bolden. Voldsom 
adfærd foreligger også ved en tilsvarende handling mod en medspiller, official, medlem af dommerteamet, 
tilskuer eller nogen anden person. Det er ikke afgørende, om der opstår fysisk kontakt.”  
 
Af de Disciplinære bestemmelsers 2i, nr. 1), litra a fremgår det at Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift, 
evt. ved anvendelse af TV-optagelser som supplerende bevisførelse undtagelsesvis kan vælge at sagsbehandle 
situationer/episoder, som dommeren, linjedommeren eller 4. dommeren ikke har set og vurderet under kampen, 
og som indebærer en forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller som i øvrigt er udtryk for en 
adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig eller voldsom. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens redegørelse og Tv-optagelser af episoden, 
at FC Helsingør-spilleren ved albuesvinget har gjort sig skyldig i voldsom adfærd jf. Fodboldlovens §12. 
 
På denne baggrund vurderer Fodboldens Disciplinærinstans at spilleren skal tildeles 36 karantænepoint, 
svarende til 2 spilledages karantæne. 
 
 

***** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til de Disciplinære bestemmelsers 2i, nr.  1), litra a, tildeles FC Helsingør-spilleren 36 
karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne.  
 
Afgørelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 

 
Brøndby, den 9. december 2021 

  
Fodboldens Disciplinærinstans 

 
Jens Hjortskov, formand 

 
 


	KENDELSE

