
KENDELSE 
 

Afsagt den 28. november 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Aalborg Futsal Klub 
 
 
 
 
FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 
Fredag den 22. november 2019 blev Futsal Ligakampen mellem Aalborg FK og Ebeltoft IF spillet i Idrætshallen i 
Aalborg. Kampen sluttede 11-7 til Aalborg FK. 
 
I kampens 18. minut blev en Aalborg FK-spiller tildelt et rødt kort. 
 
Efterfølgende har Aalborg FK indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat. 
 
AALBORG FK’S PROTEST: 
Aalborg FK har anført følgende: 
 
At Aalborg FK ønsker at nedlægge protest over det røde kort som tildeles spilleren. 
 
At det fremgår af videomateriale fra kampen, at der intet i spillerens ageren i situationen der er unaturligt eller 
utilladeligt. 
 
At spilleren bevæger sig op til situationen baglæns og rækker på et tidspunkt armene bagud for at mærke, 
hvor Ebeltoft-spilleren befinder sig. 
 
At situationer som denne sker utallige gange i løbet af en futsalkamp. 
 
At Ebeltoft-spillerens efterfølgende ageren, hvor han indikerer at han er ramt i ansigt med en voldsom kraft er 
helt misvisende for det der sker i situationen. 
 
At dommerens simulerede begrundelse for udvisningen ligeledes er misvisende idet der skulle være tale om en 
unaturlig hævet albue, som heller ikke kan ses på videomaterialet. 
 
At Aalborg Futsal Klub derfor ønsker at spillerens karantæne annulleres. 
 
At Aalborg Futsal Klub ligeledes ønsker, at der skal tages stilling til, om Ebeltoft-spilleren overdriver situationen i 
en grad, hvor der er tale om usportslig optræden. 
 
At Ebeltoft-spilleren umiddelbart efter det røde kort var tildelt rejste sig op og spillede hele kampen til ende 
uden nogen form for problemer. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
Dommeren er blevet forelagt episoden samt Aalborg Futsal Klubss indberetning og havde følgende 
bemærkninger: 
 
At kvaliteten og vinklen på videomaterialet kunne have været bedre i forhold til den givne situation. 
 



At dommerens vurdering er følgende. 
 
At spilleren svinger venstre arm bagud, og så vidt som dommeren kan se rammer Ebeltoft-spilleren. 
 
At det ikke vurderes at videoen klart modbeviser dette. 
 
At det er spillerens ansvar når han svinger armen bagud, at han tager hensyn til den spiller som står bagud, 
uanset hvor stor eller høj denne spiller er. 
 
At det vurderes, at videoen viser, at spilleren anvender sin arm som et redskab og ikke et våben. 
 
At der ikke anvendes unødig stor kraft. 
 
At på baggrund af videomaterialet vurderes det, at der i situationen skulle være givet et frispark til Ebeltoft-
spilleren, men ingen følgestraf til spilleren. 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
I henhold til de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en 
advarsel/udvisning af en spiller. De Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, 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 1i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med udvisningen af spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation 
entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han ændrer dermed sin vurdering af 
situationen. 
 
 

KENDELSE 
 

Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til spilleren nedsættes til 0. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 28. november 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat 
 

 
 
 
 


