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KENDELSE 
 

Afsagt den 10. august 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Culpa – Maribo Boldklub, afviklet 8. august 2022 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Mandag den 8. august 2022 blev kampen i Sydbank Pokalen mellem FC Culpa og Maribo Boldklub spillet på 
Valby Idrætspark. Kampen sluttede 2-0 til FC Culpa. 
 
Maribo Boldklub har den 9. august 2022 protesteret over, at FC Culpa ikke inden kampen havde afleveret et 
elektronisk holdskema.  
 
 
PROTEST FRA MARIBO BOLDKLUB 
 
Maribo Boldklub har den 9. august 2022 protesteret over, at FC Culpa ikke inden kampen afleverede et elektro-
nisk holdskema. 
 
Det er desuden Maribo Boldklubs opfattelse, at FC Culpa heller ikke har afleveret et holdkort på skrift, som Ma-
ribo Boldklub kunne skrive under på. 
 
På den baggrund er det Maribo Boldklubs opfattelse, at kampens resultat skal ændres, således at Maribo Bold-
klub vinder kampen 3-0. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC CULPA 
 
FC Culpa har været forelagt protesten fra Maribo Boldklub. 
 
FC Culpa har oplyst, at klubben forud for kampen ikke havde adgang til at udfylde et ’elite-holdkort’, og klub-
ben kunne et udfylde et holdkort i DBU’s app. FC Culpa var desuden ikke vidende om, at der skulle udfyldes et 
specielt holdkort. 
 
FC Culpa har desuden oplyst, at klubben kontaktede kampens dommertrio én time inden kampstart. Efter aftale 
med dommertrioen udfyldte FC Culpa derfor et fysisk holdkort med de informationer om spillere og trænere, 
der var påkrævet. Ifølge FC Culpa oplyste kampens dommer, at han efterfølgende ville udfylde holdkortet for 
FC Culpa. Det er således FC Culpa opfattelse, at klubben rettidigt har afleveret et holdkort i overensstemmelse 
med turneringsreglerne. 
 
Endvidere har FC Culpa oplyst, at officials fra Maribo Boldklub kort før kampstart efterspurgte et holdkort fra FC 
Culpa. FC Culpa oplyste til officials fra Maribo Boldklub, at klubben havde afleveret et fysisk holdkort til kampens 
dommer. Ifølge FC Culpa gjorde ingen fra Maribo Boldklub indvendinger mod dette, og udtrykte intet ønske om 
at få udleveret et fysisk holdkort, som Maribo Boldklub kunne skrive under på. 
 
På den baggrund er det FC Culpas opfattelse, at klubben har gjort, hvad den kunne, da det ikke var muligt at 
udfylde et ’elite-holdkort’, og at det derfor er FC Culpas opfattelse, at klubben rettidigt har afleveret et holdkort. 
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REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har anmodet kampens dommer om en redegørelse. 
 
Kampens dommer har oplyst, at FC Culpa inden kampstart gjorde dommertrioen opmærksom på, at klubben 
ikke kunne udfylde et elektronisk holdkort, fordi klubben ikke havde rettigheder til dette. FC Culpa afleverede 
derfor et fysisk holdkort til dommeren 50 minutter inden kampstart. 
 
Kampens dommer har desuden oplyst, at Maribo Boldklub heller ikke havde styr på klubbens holdkort, idet Ma-
ribo Boldklub cirka 20 minutter inden kampstart afleverede et stykke papir med navnet på en holdleder, som 
Maribo Boldklub ikke havde skrevet på klubbens elektroniske holdkort. 
 
Endvidere har kampens dommer til Fodboldens Disciplinærinstans sendt foto af FC Culpas fysiske holdkort samt 
det stykke papir, som Maribo Boldklub har afleveret med navnet på en holdleder. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Kim Garde Madsen, Steven Lustü, Stig Pedersen, 
Lars W. Knudsen og Niels Erik Søndergård har deltaget i sagens behandling. 
 
Da pokalturneringen er i de afsluttende runder, har Fodboldens Disciplinærinstans kompetencen til at træffe 
afgørelse i relation til denne kamp, jf. Divisionsforeningens turneringsregler for Herre-LP 2022/2023 § 2.1, jf. DBU’s 
love § 21.4, nr. 1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det af § 14.3 i Divisionsforeningens turneringsregler for Herre-LP 
2022/2023 fremgår, at navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og ryg-
numrene på udskiftningsspillerne skal meddeles dommeren i overensstemmelse med de regler, som gælder i de 
afsluttende runder senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, jf. § 23.2. 
 
Af § 23.2 i Divisionsforeningens turneringsregler for Herre-LP 2022/2023 følger det videre, at der senest 30 minutter 
før det planlagte begyndelsestidspunkt skal afleveres et holdskema til dommeren, som angiver navne, fødsels-
dato og rygnumre på de 11 spillere, der starter på banen samt på udskiftningsspillerne og navn på anføreren 
og holdleder. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at det ikke udtrykkeligt fremgår af § 14.3 eller § 23.2, at der 
skal være tale om et elektronisk holdkort. 
 
Endvidere bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at Maribo Boldklub cirka 20 minutter før kampstart afleve-
rede et stykke papir med navn på en holdleder. 
 
Endelig bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at FC Culpa ud fra de oplysninger, der foreligger for Fodbol-
dens Disciplinærinstans, har vundet kampen på reel sportslig vis. 
 
På den baggrund finder Fodboldens Disciplinærinstans, at FC Culpa har afleveret et holdkort rettidigt til dom-
meren i overensstemmelse med §§ 14.3 og 23.2 i Divisionsforeningens turneringsregler for Herre-LP 2022/2023, og 
at et manglende elektronisk holdkort i det konkrete tilfælde ikke har givet FC Culpa en uretmæssig fordel i for-
hold til selve spillet på banen. 
 
 

***** 
 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 
Maribo Boldklubs protest afvises i medfør af DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a), jf. § 21.4, nr. 1. 
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Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7.  
 
 

Brøndby, den 10. august 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


	KENDELSE

