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KENDELSE 

Afsagt den 8. august 2022 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Dragør Boldklub-BSF, afviklet den 4. august 2022 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Torsdag den 4. august 2022 blev kampen i Sydbank Pokalen mellem Dragør Boldklub og BSF spillet i Dragør. 
Kampen blev afbrudt i det 76. minut på grund af farligt vejr stillingen 0-5 til BSF.  

Kampens dommer har efterfølgende i overensstemmelse med de retningslinjer, som dommerne er instrueret i, 
for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At kampen startede med at blive udsat i 30 minutter, fordi udeholdet først kom til spillepladsen kl. 17.29 på grund 
af trafikale problemer i Storkøbenhavn, hvor der havde været flere større færdselsuheld, 

At starten af 2. halvleg måtte udsættes i 30 minutter på grund af voldsomt vejr med flere lynnedslag omkring 
spillepladsen, 

At kampen blev afbrudt i det 76. minut på grund af voldsomt vejr med flere lynnedslag i nærheden af spille-
pladsen, 

At stillingen ved afbrydelsen var 0-5,  

At kampen ikke med genoptaget efter afbrydelsen i det 76. minut på grund af det voldsomme vejr, samt at der 
ikke var udsigt til opklaring inden mørkets frembrud, 

At dommeren overværede, at hjemmeholdets træner til udeholdets træner oplyste, at hjemmeholdet ikke øn-
skede, at kampen blev genoptaget en anden dag, samt at hjemmeholdet accepterede resultatet 0-5 som 
kampens resultat, og 

At dommeren overværende, at udeholdets træner også accepterede, at kampen ikke blev genoptaget en 
anden dag, samt at resultatet 0-5 blev fastholdt.  

 

REDEGØRELSE FRA DRAGØR BOLDKLUB 

Dragør Boldklub har været forelagt dommerens indberetning 

Dragør Boldklub har oplyst, at klubben bekræfter oplysningerne i dommerens indberetning. 

Dragør Boldklub har desuden oplyst, at klubben ønsker, at stillingen 0-5 ved kampens afbrydelse i det 76. minut 
fastholdes, samt at kampen ikke genoptages en anden dag. 
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REDEGØRELSE FRA BSF 

BSF har været forelagt dommerens indberetning. 

BSF har oplyst, at klubben er enig i dommerens indberetning, herunder at trænerne fra begge klubber blev 
enige om at fastholde stillingen 0-5 som kampens resultat, og at kampen ikke skulle genoptages en anden dag. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Niels Erik Søndergaard, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, 
Kim Garde Madsen og Steven Lustü 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, litra1). 

Det følger af § 10.6 i Divisionsforeningens turneringsregler for Herre-LP 2022/2023, at hvis en kamp afbrydes på 
grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Det følger videre, 
at administrator herefter kan beslutte af lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte 
kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende point. 

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at begge klubber, herunder især Dragør Boldklub har oplyst, at de 
ikke ønsker at spille kampen færdig, og at begge klubber vil acceptere stillingen 0-5 ved kampens afbrydelse i 
det 76. minut som kampens resultat. 

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning og klubbernes redegørelse, 
at kampen ikke skal genoptages og dermed ikke færdigspilles. 

Fodboldens Disciplinærinstans fastsætter således kampens resultat til 0-5, jf. DBU’s love § 30.1, litra 9). 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Kampens resultat fastsættes til 0-5, jf. § 10.6 i Divisionsforeningens turneringsregler for Herre-LP 2022/2023, jf. DBU’s 
love § 30.1, litra 9). 

Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans indenfor 24 timer fra fremsen-
delsen af kendelsen, jf. DBU’s love § 30.8, jf. § 31.3, litra 4). 

 

Brøndby, den 8. august 2022 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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