
KENDELSE 
 

Afsagt den 9. december 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Brøndby IF 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Mandag den 7. december 2020 blev 3F Superligakampen AGF – Brøndby IF spillet på Ceres Park i Aarhus. 
Kampen sluttede 3-1 til AGF.  
 
I kampens 49. minut modtog en Brøndby IF-spiller sit andet gule kort og dermed et rødt kort. 
 
Efterfølgende har Brøndby IF indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
BRØNDBY IF’S PROTEST 
 
Brøndby IF har anført følgende: 
 
At der hermed fremsendes en indsigelse mod den anden advarsel (C2) til spilleren i 3F Superligakampen 
mellem AGF og Brøndby IF den 7. december 2020 der medførte en udvisning. 
 
At i kampens 49. minut bliver Brøndby IF’s spiller nummer 19 tildelt sin anden advarsel for at lave benspænd 
med fare for sin modspiller på AGF’s nummer 34. 
 
At på Tv-billederne er det tydeligt at se, at der ikke er tale om et benspænd, men derimod at spilleren 
rammer/spiller bolden og dermed ikke laver en forseelse der skulle være givet en advarsel for. 
 
At spilleren har følgende kommentar til hændelsen. 
 
At han går ned i situationen da han kan se, at der kommer en AGF-spiller mod bolden der bliver spillet til 
Brøndby IF-spilleren. 
 
At spilleren i situationen er 100% sikker på, at han rammer bolden. 
 
At spilleren også efterfølgende på Tv-billederne kan se, at han rammer bolden. 
 
At det ud fra denne redegørelse er Brøndby IF’s klare opfattelse, at advarslen ikke burde være givet, hvorfor 
Brøndby IF anmoder Fodboldens Disciplinærinstans om at slette de tildelte karantænepoint til spilleren. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og Brøndby IF’s protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At dommeren under kampen skønner følgende. 
 
At Brøndby IF-spilleren med nummer 19 forsøger at vinde bolden tilbage midt på banen ved at gå ind og tackle 



en modspiller hvor han kortvarigt (manglende kontrol) letter fra jorden med strakt ben, tackler bolden og 
herefter modspilleren. 
 
At Brøndby IF-spilleren spiller bolden først, men dette fritager ikke for hensyntagen til modspilleren som også bliver 
ramt over foden og på skinnebenet. 
 
At det i situationen blev skønnet, at tacklingen var hensynsløs, hvorfor der blev tildelt et direkte frispark og et gult 
kort for forseelsen jf. Fodboldlovens §12. 
 
At dommeren efter at have genset episoden vurderer situationen på følgende måde. 
 
At Brøndby IF-spilleren forsøger at vinde bolden tilbage midt på banen ved at gå ind og tackle en modspiller 
hvor han kortvarigt (manglende kontrol) letter fra jorden med strakt ben, tackler bolden og herefter 
modspilleren. 
 
At Brøndby IF-spilleren har nogenlunde kontrol over tacklingen, men rammer også modspilleren over foden og 
skinnebenet. 
 
At dette sker på en satset måde, hvorfor tacklingen ikke retfærdiggør et gult kort for hensynsløst benspænd. 
 
At det ved en satset tackling skal resultere i et frispark, ved en hensynsløs tackling et gult kort og ved en tackling 
med unødig stor kraft et rødt kort. 
 
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 relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 2i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med det andet gule kort til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt 
dokumentation entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han ændrer dermed sin 
vurdering af situationen til at spilleren ikke burde have modtaget det andet gule kort. Fodboldens 
Disciplinærinstans er enig i dommerens vurdering.  
 
 
 

KENDELSE 
 

Det andet gule kort og deraf følgende karantænepoint til spilleren nedsættes fra 19 til 0.  
 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 9. december 2020 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 

 

 


