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KENDELSE 
 

Afsagt den 12. oktober 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Aarhus Fremad-spiller 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 9. oktober 2022 blev kamp i 2. division mellem AB og Aarhus Fremad spillet på Gladsaxe Stadion. 
Kampen sluttede 2-2.   
 
I kampens 95. minut modtog en Aarhus Fremad-spiller direkte rødt kort. 
 
Efter kampen har Aarhus Fremad indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få det 
røde kort og de deraf følgende karantænepoint nedsat.  
 
 
AARHUS FREMADS PROTEST 
 
Aarhus Fremad har i protesten beskrevet situationen, hvor en AB-spiller først ramte en Aarhus Fremad-spiller i 
hovedet med hånden. Herefter kom Aarhus Fremad-spilleren og skubbede til AB-spilleren. 
 
Det er Aarhus Fremads opfattelse, at dommeren var tæt på spillerne, og i den efterfølgende tumult uddelte 
dommeren gult kort til Aarhus Fremad-spilleren samt et rødt kort, idet dommeren var af den opfattelse, at Aar-
hus Fremad-spilleren havde et gult kort i forvejen. Det er desuden Aarhus Fremads opfattelse, at da domme-
ren blev klar over, at Aarhus Fremad-spilleren ikke havde et gult kort i forvejen, trak dommeren det røde kort 
tilbage. Aarhus Fremad har anført, at dommeren efter cirka ét minut gav Aarhus Fremad-spilleren direkte rødt 
kort. 
 
Det er Aarhus Fremads opfattelse, at det er de to linjedommere, der gav dommeren besked om det røde kort, 
men at begge linjedommere var langt væk fra situationen, og at dommeren selv har bedst placeret i forhold 
til situationen. Det er desuden Aarhus Fremads opfattelse, at dommerteamet var over ét minut om at vurdere, 
hvilke kort der skulle gives. Endvidere er det Aarhus Fremads opfattelse, at dommeren burde overveje, hvorfor 
AB-spilleren ikke fik en sanktion for slag i ansigtet på Aarhus Fremad-spilleren. 
 
Aarhus Fremad har sammen med sin protest vedlagt videodokumentation af situationen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har indberettet det direkte røde kort. 
 
I indberetningen har dommeren anført, at Aarhus Fremad-spilleren løb over en længere afstand for at plante 
to hænder hårdt i brystet på modspilleren. Det var dommertrioens vurdering, at der forelå en voldsom ad-
færd, idet Aarhus Fremad-spilleren anvendte unødigt stor kraft, og at det skete, hvor der ikke var kamp om 
bolden. På grund af hastigheden ind i situationen samt brutaliteten i skubbet vurderede dommeren, at det var 
voldsom adfærd og derfor udvisning. 
 
Kampens dommer har efterfølgende været forelagt protesten fra Aarhus Fremad sammen med videomateri-
ale, der viser situationen. 
 
Dommeren har oplyst, at det fortsat er dommerens vurdering, at der var tale om voldsom adfærd og derfor 
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direkte rødt kort og dermed udvisning. Dommeren har desuden oplyst, at protestskrivelsen fra Aarhus Fremad 
og videomaterialet ikke giver anledning til en anden vurdering af situationen. 
 
Dommeren har beklaget, at der var tale om et uskønt forløb med unødig betænkningstid og signalforvirring 
fra spilstop og til genoptagelse af spillet. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jakob Berger (næstformand), Steven Lustü, Niels Erik Søndergård, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen og Kim 
Garde Madsen har deltaget i sagens behandling.  
 
Jens Hjortskov (formand) har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
Det følger af § 2h i de disciplinære bestemmelser, at en klub kan fremkomme med bemærkninger til en advar-
sel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, d, giver Fodboldens Disciplinærinstans mu-
lighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at kampens dommer har indberettet, at der var tale om voldsom 
adfærd, idet Aarhus Fremad-spilleren med stor kraft skubbede AB-spilleren. Fodboldens Disciplinærinstans be-
mærker desuden, at dommeren har fastholdt sin vurdering af situationen også efter Aarhus Fremads protest 
samt efter gennemsyn af videomateriale af situationen. 
 
Endvidere bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at det af fodboldloven § 5 fremgår, at hvis spillet er gen-
optaget, halvlegen eller kampen fløjtet af og dommeren har forladt banen, kan dommeren ikke ændre sin 
kendelse til genoptagelse af spillet, hvis dommeren indser, at den er forkert eller får oplysninger herom fra et 
andet medlem af dommerteamet. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker hertil, at spillet ikke var genopta-
get, da dommeren ændrede det gule kort til direkte rødt kort til Aarhus Fremad-spilleren. 
 
På baggrund af dommerens redegørelse og videomateriale finder Fodboldens Disciplinærinstans det direkte 
røde kort og dermed udvisning til Aarhus Fremad-spilleren skal fastholdes. 
 

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Det direkte røde kort og udvisningen af Aarhus Fremad-spilleren fastholdes. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 12. oktober 2022 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jakob Berger, næstformand 
 
 


