
KENDELSE 

Afsagt den 1. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Spillere, FC Nordsjælland 

SAGEN: 

Søndag den 29. september 2019 blev 3F Superligakampen AGF – FC Nordsjælland spillet på Ceres Park i Århus. 
Kampen sluttede 3-1 til AGF.  

I kampens 64. minut blev en FC Nordsjælland-spiller tildelt et gult kort. 

Efterfølgende har FC Nordsjælland indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans fordi det i stedet for 
burde have været en anden FC Nordsjælland-spiller der blev tildelt det gule kort. 

FC NORDSJÆLLANDS INDBERETNING: 
FC Nordsjælland har anført følgende: 

At i forbindelse med FC Nordsjællands 3F Superligakamp mod AGF blev der fejlagtigt givet et gult kort til en FC 
Nordsjælland-spiller i det 64. minut i forbindelse med det dømte straffespark til AGF. 

At det tydeligt fremgår af Tv-billederne at der ingen kontakt er fra spillerens side. 

At den eneste kontakt kommer fra en anden FC Nordsjælland-spiller, så hvis der skulle gives et gult kort, så 
skulle det være til den anden spiller. 

At FC Nordsjælland henstiller til at spillerens advarsel annulleres. 

At det skal nævnes, at spilleren gjorde dommeren opmærksom på det i situationen. 

At FC Nordsjællands sportschef ligeledes gentog forholdet for dommeren efter kampen på vej ud fra banen. 

At det ligeledes blev gentaget i dommernes omklædningsrum 20 minutter efter kampen. 

At FC Nordsjællands sportschef spurgte om dommerne selv ville gøre DBU opmærksomme på fejlen. 

At dommer svarede, at FC Nordsjælland selv skulle gøre opmærksom på fejlen. 

REDEGØRELSE FRA DOMMEREN

Dommeren har været forelagt episoden og FC Nordsjællands indberetning og havde følgende 
bemærkninger: 

At det kan bekræftes, at spilleren ved en fejl modtog en advarsel. 

At advarslen i stedet for skulle være givet til den anden FC Nordsjælland-spiller. 



DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 

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

Det fremgår af de Disciplinære bestemmelser §1i, 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). 

På denne baggrund træffer Fodboldens Disciplinærinstans beslutning om, at tildelingen af det gule kort, og 
de deraf følgende 4 karantænepoint, til spilleren var en fejl. I stedet for skal de 4 karantænepoint tildeles 
den anden spiller. 

KENDELSE 

Advarslen og deraf følgende karantænepoint til spilleren nedsættes fra 4 til 0, samtidigt tildeles den anden 
spiller de 4 karantænepoint som skulle være tildelt for det gule kort jf. de Disciplinære bestemmelsers §1i, 1) c. 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 

Brøndby, den 1. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 




