
KENDELSE 

Afsagt den 27. august 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Karlslunde IF – Vanløse IF, afviklet 24. august 2021 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Tirsdag den 24. august 2021 blev den tidligere udsatte 3. divisionskamp mellem Karlslunde IF og Vanløse IF spillet 
videre på Karlslunde Stadion. Kampen endte 1-2.  

I kampens 58. minut blev Karlslunde IF-spiller nr. 3 tildelt et gult kort. I det 82. minut blev Karlslunde IF-spiller nr. 3, 
tildelt sin anden advarsel og blev herefter udvist. I kampens 87. minut blev Karlslunde IF-spiller nr. 5, tildelt en 
advarsel. 

Efterfølgende har Karlslunde IF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans, fordi Karlslunde IF-spiller nr. 3,  
ikke burde været tildelt det gule kort i det 58. minut, og dermed heller ikke være udvist i det 82. minut. 

 

KARLSLUNDE IF’S INDBERETNING 

Karlslunde IF har anført følgende: 

 

at  spiller nr. 3 fejlagtig blev tildelt en advarsel efter 58 minutter,  

at det ikke var spiller nr. 3, der begik frisparket,  

at  da spiller nr. 3 senere i kampen (82. minut) modtog et korrekt gult kort, fik han dermed rødt kort, 

at Karlslunde IF måtte spille de sidste 10 minutter med 10 mand, 

at Karlslunde IF måtte foretage udskiftninger som Karlslunde IF ikke ellers ville have foretaget uden 
denne hændelse, og 

at Karlslunde IF’s vedlagte video fra det 58. minut dokumenterer, at spiller nr. 3 ikke burde være 
tildelt advarsel i det 58. minut. 

 

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 

 

Dommeren har været forelagt episoden og Karlslunde IF’ indberetning og havde følgende bemærkninger: 

 

at  det kan bekræftes, at Karlslunde IF-spiller nr. 3 ved en fejl modtog en advarsel i det 58. minut, 

at advarslen i stedet burde været givet til Karlslunde IF-spiller nr. 5 

at protesterne i det 87. minut fra Karlslunde IF’s nr. 5 isoleret set var tilstrækkelig til en advarsel 



at det efter omstændighederne gør det vanskeligt at konkludere, at Karlslunde IF-spiller nr. 5 
dermed skulle have været udvist, 

at dommeren henleder opmærksomheden på citat fra fodboldloven side 136, hvoraf fremgår: ’Selv 
om man lovmæssigt ville kunne forsvare kendelsen, er ånden bag loven, at denne anden 
forseelse til advarsel skal være logisk og i overensstemmelse med ‘What football expects’, synlig 
for alle interessenter og ikke blot en teknikalitet, som blot bringer dommeren i uønsket fokus.’ 

 

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Stig Pedersen 
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.  

Det følger af DBU’s love § 21, stk. 4, at disciplinærinstansen har til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler 
efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de i § 3.1 nævnte turneringer 
(medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende turneringer). Fodboldens Disciplinærinstans 
behandler denne sag på baggrund af den indgivne protest og af egen drift. 

Det følger videre af DBU’s love § 30, stk. 1, nr. 9, at Fodboldens Disciplinærinstans kan fastsætte en ny kamp 
(omkamp). 

Det fremgår desuden af de disciplinære bestemmelser § 2i, 1) c, at Fodboldens Disciplinærinstans kan 
sagsbehandle episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt er blevet 
straffet for en forseelse, der er begået af én anden spiller fra samme hold (forseelse, der medfører advarsel eller 
udvisning). 

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at det ikke kan udelukkes, at fejlagtig tildeling af advarsler kan have haft 
betydning for kampens udfald. 

På denne baggrund træffer Fodboldens Disciplinærinstans beslutning om, at kampen mellem Karlslunde IF og 
Vanløse IF skal spilles om. Da der var tale om en allerede udsat kamp, skal kampen spilles om fra det 29. minut. 

Idet kampen spilles om, annulleres advarsler og udvisning, der blev tildelt i kampen den 24. august 2021, ligesom 
de tildelte karantænepoint som følge heraf også annulleres.  

De nærmere retningslinjer for omkampen, bortset fra hvad der allerede fremgår af denne kendelse, herunder 
virkningen af de allerede indtrufne forhold i kampen, fastsættes af turneringsadministrator efter følgende 
retningslinjer: 

De to hold kan frit oprette nye holdskemaer med en ny 18 mandstrup ud fra den trup og de spillere, der måtte 
være til rådighed på det givne tidspunkt. Da der er tale om en genoptagelse af en tidligere afbrudt kamp 
bevares kvoten af de to klubbers tilbageværende udskiftninger fra kampen, således at klubberne har de samme 
udskiftninger til rådighed, som ved kampstart den 24. august 2021. 

 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til DBU’s love § 30, stk. 1, nr. 9 skal kampen mellem Karlslunde IF og Vanløse IF spilles om.  

Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden 2 uger fra fremsendelsen 
af kendelsen jf. DBU’s Love § 30, stk. 8  

 

Brøndby, den 27. august 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand  

 


