
KENDELSE 
 

Afsagt den 04. april 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, FC København 
 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 31. marts 2019 blev Superligakampen FC København – Esbjerg fB spillet i Telia Parken i 
København. Kampen sluttede 1-0 til FC København. 
 
I kampens 40. minut modtager en FC København-spiller sin anden advarsel for usportslig opførsel. 
 
Efterfølgende har FC København indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
FC KØBENHAVNS PROTEST 
FC København har anført følgende: 
 
At FC København nedlægger protest i forbindelse med den hændelse i kampens 40. minut hvor spilleren 
modtager sit andet gule kort. 
 
At FC København helt grundlæggende mener, at dommeren foretager et forkert skøn i situationen. 
 
At man ved at gennemse videomaterialet tydeligt kan se at spilleren udelukkende undgår Esbjerg fB’s nr. 25 
støvler og ben ved at hoppe over ham. 
 
At dette er en helt naturlig reaktion da Esbjerg fB-spilleren kommer med voldsom kraft ind i tacklingen. 
 
At FC København mener at tacklingen i sig selv burde have udløst en advarsel. 
 
At hvis spilleren ikke havde undgået tacklingen kunne resultatet have været en alvorlig skade. 
 
At FC København subsidiært gør gældende, at hele seancen forud for det andet gule kort til spilleren er 
kritisabel. 
 
At en anden FC København-spiller forud for kendelsen får et slag i ansigtet af Esbjerg fB’s nr. 11. 
 
At dette ikke øjeblikkeligt bliver takseret til en fordelssituation, men spillet fortsætter alligevel. 
 
At dommeren, efter han har givet det andet gule kort til spilleren, løber hen til den anden spiller og gestikulerer 
at han skal rejse sig op. 
 
At forseelsen kort tid efter alligevel udløser til advarsel til Esbjerg fB’s nr. 11. 
 
At FC Københavns anden spiller bliver tilladt at blive tilset af FC Københavns sundhedssektor på banen. 
 
At FC København dermed stiller spørgsmål til om hele forløbet lige efter den anden spiller bliver slået i ansigtet 
overhovedet kan anerkendes, da dommeren ved at uddele et gult kort bekræfter, at den anden spiller skulle 
have haft en frispark i den forudgående situation. 
 



 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og FC Københavns indsigelse og havde følgende bemærkninger: 
 
At dommeren efter at have genset videomaterialet fra kampen fastholder advarslen til spilleren. 
 
At det stadigvæk er dommerens overbevisning at spilleren forsøger at snyde ved at lade som om, at der er 
begået en forseelse mod ham i sit fald. 
 
At det virker unaturligt og overdrevet. 
 
At i forhold til de øvrige punkter FC København gør gældende, så vises fordelsmarkeringen tydeligt på Tv-
billederne. 
 
At dette er et signal til stadion om at dommerne har set og vurderet på situationen som udløste fordelen. 
 
At advarslen til Esbjerg fB’s nr. 11 derfor også blev givet ved næste spilstop, helt efter forskrifterne. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü har deltaget i sagens 
behandling.  
 
Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
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 ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i 
anvendelse i forbindelse med advarslen til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt dokumentation 
fastholder sin vurdering af situationen. 
 

KENDELSE 
 

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

Brøndby, den 04. april 2019 
 
 
 


