
KENDELSE 
 

Afsagt den 10. juni 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Kolding IF-IF Lyseng, afviklet den 7. juni 2022 
 
 
 
SAGEN 
 
Tirsdag den 7. juni 2022 blev kampen i Kvinde 2. Division Slutspil, pulje 2 spillet mellem Kolding IF og IF Lyseng i 
Kolding. Kampen sluttede 2-7.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har efterfølgende modtaget en indberetning fra Kolding IF, da det er Kolding 
IF’s opfattelse, at IF Lyseng benyttede en spiller, der ikke var spilleberettiget til kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har været forelagt holdkort og kampfakta fra kamp den 4. juni 2022 i Gjensidige 
Kvindeliga Kvalifikation mellem Sundby og AGF, samt kamp den 7. juni 2022 Kvinde 2. Division, Slutspil, pulje 2 
mellem Kolding IF og IF Lyseng. 
 
Det fremgår af disse oplysninger, at IF Lyseng-spilleren var anført på holdkortet til kamp den 4. juni 2022 som 
indskiftningsspiller under 21 år, og at spilleren blev indskiftet i kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har desuden fået oplyst, at IF Lyseng-spilleren fyldte 21 år i oktober 2021. 
 
 
INDBERETNING FRA KOLDING IF 
 
Kolding IF har anført, at IF Lyseng til kamp den 7. juni 2022 i Kvinde 2. Division, Slutspil, pulje 2, benyttede en spiller, 
der ikke var spilleberettiget til kampen. 
 
Kolding IF har oplyst, at IF Lyseng-spilleren havde spillet kamp den 4. juni 2022 for AGF i Gjensidige Kvindeliga 
Kvalifikation, hvor spilleren blev indskiftet i kampen. 
 
Det er Kolding IF’s opfattelse, at dette er i strid med § 22.3 i propositioner for DM i kvindefodbold, idet IF Lyseng-
spilleren er fyldt 21 år, hvorfor spilleren dermed ikke var spillet fri, og således ikke måtte spille i en lavere række. 
 
På den baggrund er det Kolding IF’s opfattelse, at IF Lyseng-spilleren ikke var spilleberettiget til kampen den 7. 
juni 2022, og at IF Lyseng derfor skal dømmes til at tabe kampen med 3-0. 
 
Kolding IF har supplerende oplyst, at det er klubbens opfattelse, at turneringsåret som anført i propositionerne 
for DM i kvindefodbold §§ 17.1 og 22.3 må anses for at starte den 2. april 2022, hvor Kvinde 2. Division, Slutspil, 
pulje 2 startede. 
 
 
REDEGØRELSE FRA IF LYSENG 
 
IF Lyseng er blevet foreholdt indberetningen fra Kolding IF. 
 
IF Lyseng har oplyst, at IF Lyseng-spilleren var under 21 år, da turneringsåret startede. 
 
IF Lyseng har desuden oplyst, at IF Lyseng-spilleren var krydset på holdkortet til kampen den 4. juni 2022 som 
værende en indskiftningsspiller under 21 år. 



 
På den baggrund er det IF Lysengs opfattelse, at spilleren var spilleberettiget til kampen den 7. juni 2022. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Steven Lustü, 
Kim Garde Madsen og Niels Erik Søndergård har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det af § 17.1 i propositioner for DM i kvindefodbold fremgår, at en 
spiller ikke er spilleberettiget, hvis spilleren samme dag har deltaget i en anden turneringskamp. Det fremgår 
imidlertid videre af § 17. 1, at denne regel kan fraviges for indtil 3 spillere, som ved det seneste årsskifte op til 
turneringsåret, var under 21 år. Fravigelsen er dog betinget af, at spilleren har været anført på holdkortet i den 
særlige rubrik, der er relateret til disse spillere. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker videre, at det fremgår af § 22.3 i propositioner for DM i kvindefod-
bold, at op til tre udskiftningsspillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, ikke be-
høver at opfylde kravene til spilleberettigelse i § 17.1, hvis de benyttes som indskiftningsspillere. 
 
Endvidere bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at det om definition af turneringsåret af § 4.1 i propositio-
ner for DM i kvindefodbold fremgår, at turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret. Fodboldens Disci-
plinærinstans bemærker videre, at det af § 5.1 i propositionerne fremgår, at turneringen afvikles med indle-
dende og afsluttende runder, hvorefter de indledende runder og afsluttende runder, herunder slutspillet er an-
ført. 
 
Endelig bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at IF Lyseng-spilleren fyldte 21 år i oktober 2021. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at turneringsåret for Kolding IF og IF Lyseng/AGF havde turneringsstart 
den 1. juli 2021 med første kampe i starten af august 2021, jf. propositioner for DM i kvindefodbold §§ 4 og 5. 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer derfor, at Kolding IF’s opfattelse af, at turneringsåret er startet i foråret 
2022, ikke er korrekt. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer således, at IF Lyseng-spilleren var under 21 år ved det seneste årsskifte 
op til turneringsåret, og at spilleren dermed er omfattet af reglerne om fravigelse for at opfylde kravene til spil-
leberettigelse i § 17.1 og § 22.3 i propositioner for DM i kvindefodbold. 
 
På den baggrund finder Fodboldens Disciplinærinstans, at IF Lyseng-spilleren var spilleberettiget til kamp den 
7. juni 2022 mod Kolding IF. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Kolding IF’s indberetning afvises, idet IF Lyseng-spilleren var spilleberettiget til kampen den 7. juni 2022, jf. propo-
sitioner for DM i kvindefodbold § 22.3, jf. § 17.1. 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love § 30.7.  
 
 

Brøndby, den 10. juni 2022 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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