
KENDELSE 
 

Afsagt den 5. august 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, FC Nordsjælland 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Mandag den 2. august 2021 blev 3F Superligakampen SønderjyskE – FC Nordsjælland spillet på Sydbank Park i 
Haderslev. Kampen sluttede 0-2 til FC Nordsjælland.  
 
I kampens 90. minut modtog en FC Nordsjælland-spiller et rødt kort. 
 
Efterfølgende har FC Nordsjælland indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
FC NORDSJÆLLANDS PROTEST 
 
FC Nordsjælland har anført følgende: 
 
At FC Nordsjælland skriver for at nedlægge protest mod kendelsen i kampen mellem SønderjyskE og FC 
Nordsjælland der udløste et direkte rødt kort til FC Nordsjællands spiller med nr. 14. 
 
At det generelt var en udramatisk kamp med en rigtig god dommerpræstation af dommeren og den øvrige 
dommertrio. 
 
At FC Nordsjælland dog har besluttet at nedlægge protest over det røde kort efter interne drøftelser med 
cheftræneren og den øvrige trænerstab.  
 
At i situationen bliver et gult kort ændret til et rødt kort efter intervention fra VAR, da der i første omgang var 
blevet tildelt et gult kort til spilleren. 
 
At situationen opstår efter en række afslutninger på SønderjyskEs mål. 
 
At bolden ender hos en SønderjyskE-spiller hvorefter FC Nordsjælland-spilleren forsøger at blokere bolden for at 
fremtvinge en scoring. 
 
At i henhold til Fodboldlovens §12 er ”en tackling eller et angreb, som bringer modspillerens sikkerhed i fare 
eller udføres med unødig stor kraft eller brutalitet, skal betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt. 
Enhver spiller, som springer på en modspiller forfra, far siden eller bagfra med ét eller begge ben og gør det 
med unødig stor kraft eller springer modspillerens sikkerhed i fare, gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er 
utilladeligt.”  
 
At det ikke er hensigten af skade modstanderen, da handlingen sker med det fornødne hensyn til 
modstanderen. 
 
At FC Nordsjælland-spillerens højre ben er i stor afstand til modstanderen, idet FC Nordsjælland-spilleren 
udelukkende går efter bolden. 
 



At der efterfølgende sker et sammenstød mellem spillerne, da FC Nordsjælland-spillerens venstreben støder 
ind i modstanderen. 
 
At det ikke er som følge af brutalitet eller unødig stor kraft. 
 
At der selvfølgelig sker en fysisk kontakt fra FC Nordsjælland-spilleren, men sammenholdt med intentionerne i 
tacklingen, kan det ikke betragtes som unødig kraft. 
 
At det også kommer til at se mere dramatisk ud, da forsvarsspilleren bliver overrasket over tacklingen. 
 
At der samtidigt ikke er reaktioner fra modstandere eller øvrige omgivelser idet der tildeles et gult kort. 
 
At VAR efterfølgende intervenerer i kendelsen, hvilket er meget overraskende, da der ikke er tydeligt bevis for 
et eventuelt rødt kort, som reglerne ellers forskriver i forhold til omstødelse af kendelser med VAR. 
 
At dommeren har en perfekt placering da han giver det gule kort, hvor dommeren i første omgang håndterer 
situationen helt korrekt. 
 
At i henhold til Fodboldlovens §5 kan dommeren ”kun få hjælp fra en videodommer, hvis der foreligger en klar 
og åbenlys fejl eller en alvorlig ikke-registreret hændelse i relation til: 
 

- mål/ikke mål 
- straffespark/ikke straffespark 
- direkte udvisning (ikke 2. advarsel) 
- forveksling af spillere, hvor dommeren advarer eller udviser den forkerte spiller 
 
 

Hjælpen fra videodommeren sker i form af mulighed for at gense hændelsen. Dommeren træffer den endelig 
afgørelse, som skal være baseret udelukkende på information fra videodommere og / eller ske efter, at 
dommeren har genset den pågældende situation (review på banen)…”  
 
At kendelsen er til et gult kort, men på ingen måde til et rødt kort. 
 
At det er FC Nordsjællands opfattelse, at kendelsen skal omstødes, da betingelserne i Fodboldlovens §12 ikke 
er opfyldt samt at VAR ikke var i sin ret til at ændre kendelsen som følge af det manglende tydelige bevis for 
et rødt kort. 
 
At der er tale om et frispark, men det sker ikke med unødig stor kraft. 
 
At dommeren samtidigt bruger langt over et minut på at gennemgå billederne, hvilket også underbygger, at 
der ikke er tale om en klar og åbenlys fejl. 
 
At der således er tale om forkert anvendelse af VAR. 
 
At FC Nordsjælland opfordrer til en ændring af kendelsen, da der ikke er tale om en forseelse til rødt kort, og 
den forkerte anvendelse af VAR i forbindelse med ændringen fra gult til rødt kort. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og FC Nordsjællands protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At dommeren efter gensyn af situationen fra kampen ikke ser grund til at ændre sin oprindelige vurdering af 
situationen. 
 
At den oprindelige vurdering var at spilleren gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt ved at begå 
en forseelse med fysisk kontakt, begået hensynsløst eller med unødig stor kraft. 
 
At spilleren i forbindelse med en duel om bolden (hvor både mulighed og vilje til at spille bolden er til stede), 
sætter en tackling ind, hvor han rammer modstanderen med sit knæ på underbenet. 



 
At tacklingen sættes ind med høj fart og unødig stor kraft. 
 
At dette, sammenholdt med kontaktstedet, medfører at modspillerens sikkerhed er i fare. 
 
At tacklingen dermed betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, hvorfor spilleren udvises. 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har deltaget i 
sagens behandling.  
 
Jesper Hansen, Steven Lustü og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 2h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en 
advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, nr. 1), d. giver Fodboldens 
Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører 
advarsel eller udvisning. 
 
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med udvisningen af spilleren, idet kampens dommer, efter forelagt dokumentation, 
fastholder sin vurdering af situationen. Fodboldens Disciplinærinstans er enige i denne vurdering.  
 
 

KENDELSE 
 

Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren fastholdes. 
 
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 5. august 2021 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 
 
 
 
 


