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af 
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Spiller, FC Nordsjælland 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 29. november 2020 blev 3F Superligakampen FC Nordsjælland – AGF spillet på Right to Dream 
Park i Farum. Kampen sluttede 3-1 til FC Nordsjælland.  
 
I kampens 77. minut modtog en FC Nordsjælland-spiller sit andet gule kort, og dermed 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 indsender en protest vedr. den advarsel der blev givet i kampen mellem FC Nordsjælland 
og AGF i det 77. minut der udløste gult/rødt kort, og dermed karantæne til spilleren. 
 
At det er en advarsel og karantæne FC Nordsjælland finder uberettiget. 
 
At FC Nordsjælland mener, at det er en klar fejlkendelse, og dermed bør det gule/røde kort, herunder 
strafpointene, annulleres. 
 
At følgende argumenter ligger til grund for at FC Nordsjælland nedlægger protest over advarslen. 
 
At der tydeligvis er frispark til FC Nordsjælland-spilleren inden han selv evt. laver et frispark på modspilleren, 
hvilket slow-motion optagelserne klart beviser. 
 
At man på slow-motion optagelserne tydeligt kan se, at modspilleren rammer og begår frispark på spilleren, 
først med sit højre knæ på spillerens venstre læg. 
 
At i samme situation blokerer modspilleren også spilleren med sit venstre ben, så spilleren ikke kan vende fuldt 
ud, og ydermere skubber modspilleren FC Nordsjælland-spilleren, så han kommer ud af balance og er nødt til 
at bevæge armene for at holde balancen da han forsøger at komme rundt om modspilleren. 
 
At der fra spillerens side ikke er intentioner om at ramme modspilleren, men kun handler om at han forsøger at 
komme rundt om modspilleren med retning mod målet og holde balancen efter modspillerens tydelige 
frispark og forsøg på at stoppe spilleren.  
 
At ved et nærmere kig på optagelserne bør det også bemærkes, at modspilleren kraftigt overdriver 
situationen ved at kaste sig til jorden og tage sig til ansigtet på trods af at han på ingen måde rammes i 
ansigtet. 
 
At dette efter FC Nordsjællands klare opfattelse gør at situationen virker mere dramatisk. 



 
At FC Nordsjælland finder opførslen meget mod spillets ånd. 
 
At det skal bemærkes, at modspilleren straks rejser sig op igen, da han ser, at der uddeles kort til spilleren. 
 
At forseelsen blev takseret til en C2-advarsel som er lig med ”Forseelse med fysisk kontakt, begået hensynsløst 
eller med unødig stor kraft”. 
 
At FC Nordsjælland igen må konstatere, at dette ikke er korrekt og henviser i denne forbindelse til 
ovenstående. 
 
At spilleren ikke rammer modspilleren i ansigtet. 
 
At spillerens hånd glider af på modspillerens nakke efter spilleren kommer ud af balance. 
 
At der absolut ingen hensigt er fra spillerens side i forhold til at ramme modspilleren. 
 
At FC Nordsjælland klart mener at det er en fejldom og helt uacceptabelt at spilleren evt. skal have 
karantæne for denne klare fejldom. 
 
At FC Nordsjælland til sidst gerne vil rose kampens dommer og resten af teamet for den gode og saglige snak 
der var efter kampen i omklædningsrummet. 
 
At FC Nordsjælland er fuld bevidste om, at dommerteamet skal tage svære beslutninger på et splitsekund og 
at de gør dette efter bedste overbevisning.  
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og FC Nordsjællands protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At i kampen ser dommeren situationen mellem FC Nordsjælland-spilleren og AGF-spilleren, og skønner i den 
forbindelse, at FC Nordsjælland-spilleren i forbindelse med at han vender sig, bruger armen hensynsløst ved at 
føre/bevæge denne bagud, hvor han rammer AGF-spillerens ansigt, hvorfor han tildeles en advarsel. 
 
At da FC Nordsjælland-spilleren allerede i kampen havde modtaget en advarsel udvises han dermed for at 
modtage to advarsler i samme kamp. 
 
At efter dommeren har set situationen igennem på de tilsendte Tv-klip og den USB han selv har modtaget fra 
kampen, kan han konstatere, at disse klip understøtter det skøn der var i selve kampen. 
 
At det derfor er dommerens vurdering, at FC Nordsjælland-spilleren bruger venstre arm på en hensynsløs måde 
i forbindelse med at han vender, og dermed fører den bagud og rømmer AGF-spilleren, først på skulderen og 
efterfølgende i hovedet.  
 
At det fortsat er dommerens vurdering at FC Nordsjælland-spilleren er hensynsløs i situationen, hvorfor den 
tildelte advarsel efter dommerens vurdering er korrekt.  
 
 
 DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde Madsen har 
deltaget i sagens behandling.  
 
Jesper Hansen 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 2. december 2020 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 
 
 


