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KENDELSE 
 

Afsagt den 22. februar 2023 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Nordsjælland-spiller 
 
 
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 FC Nordsjælland-spiller to gule kort og dermed udvisning for en tackling af 
en Lyngby Boldklub-spiller samt for en episode med en official fra Lyngby Boldklub. 
 
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.  
 
 
FC NORDSJÆLLANDS PROTEST 
 
FC Nordsjælland har i protesten anført, at det andet gule kort klart bør annulleres. Det er FC Nordsjællands 
opfattelse, at et frispark på en Lyngby Boldklub-spiller lige uden for Lyngby Boldklubs udskiftningsbænk 
udløste en meget kraftig og uacceptabel reaktion fra en official fra Lyngby Boldklub. Det er desuden FC 
Nordsjællands opfattelse, at tv-billeder viser, at officialen fra Lyngby Boldklub var aggressiv og angreb FC 
Nordsjælland-spilleren, samt at officialen svang sin venstre arm/hånd mod FC Nordsjælland-spilleren. 
 
Endvidere er det FC Nordsjællands opfattelse, at FC Nordsjælland-spilleren ikke var aggressiv, men blot 
overrasket over overfaldet fra officialen fra Lyngby Boldklub, hvorfor FC Nordsjælland-spilleren alene skub-
bede officialen væk fra sig. 
 
Det er således FC Nordsjællands opfattelse, at det andet gule kort bør annulleres og at karantænepointene 
bør nedsættes. 
 
FC Nordsjælland har vedlagt tv-billeder af episoden. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har været forelagt protesten fra FC Nordsjælland med de tv-billeder, der viser situatio-
nen. 
 
Dommeren har oplyst, at han i kampen så det som, at FC Nordsjælland-spilleren først begik et hensynsløst 
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 official fra Lyngby Bold-
klub 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 
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provokeret af officialen fra Lyngby Boldklub, men at det puf, som FC Nordsjælland-spilleren gav officialen, 
var af hensynsløs karakter på grund af den kraft og aggression, som det blev givet med.  
 
På den baggrund har dommeren fastholdt det andet gule kort, og dermed udvisning af FC Nordsjælland-
spilleren. 
 
 
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 § 2h i de disciplinære bestemmelser, at en klub kan fremkomme med bemærkninger til en ad-
varsel/udvisning af en spiller. Det følger videre af de disciplinærebestemmelser § 2i, nr. 1, at dommerens be-
slutninger omkring selve spillet er endelige og ikke kan ændres på baggrund af tv-billeder. Dog kan Fodbol-
dens Disciplinærinstans efter klage undtagelsesvist forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, 
der medfører advarsel eller udvisning, jf. de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, d. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at FC Nordsjælland-spilleren som følge af de to gule kort og der-
med udvisning har fået 25 karantænepoint, jf. de disciplinære bestemmelser § 2b, jf. § 2a. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at kampens dommer efter gennemsyn af tv-billederne 
fra kampen har oplyst, at dommeren fastholder det andet gule kort og dermed udvisningen af FC Nordsjæl-
land-spilleren. 
 
På baggrund af dommerens redegørelse og tv-billeder fra kampen fastholder Fodboldens Disciplinærinstans 
det andet gule kort og dermed udvisningen til FC Nordsjælland-spilleren, ligesom de deraf følgende karan-
tænepoint fastholdes.  
 
 

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Det andet gule kort og dermed udvisningen af FC Nordsjælland-spilleren fastholdes.  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 22. februar 2023 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 


