
KENDELSE 
 

Afsagt den 10. november 2018 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, FC Nordsjælland 
 
 
 
SAGEN 
 
I ALKA Superligakampen søndag den 4. november 2018 mellem FC Nordsjælland og AaB blev en FC 
Nordsjælland-spiller i det 94. minut tildelt sin anden advarsel for at foretage et hensynsløst bespænd. 
 
Efterfølgende har FC Nordsjælland indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og FC Nordsjællands indsigelse og havde følgende bemærkninger: 
 
At jeg ser i selve kampen situationen og skønner at det er et hensynsløst benspænd, hvorfor spilleren tildeles en 
advarsel. 
  
At de Tv-klip som jeg har set, er de samme som i omklædningsrummet.  
 
At spilleren spiller bolden med højre fod, men derefter fortsætter den strakte højre fod ind på modspillerens 
støvle, samtidigt med at venstre ben rammer modspilleren.  
 
At det at spille bolden frigør ikke en, da jeg stadigvæk skal skønne om han har kontrol over tacklingen (springer 
med et/begge ben), føddernes retning/strakt fod, voldsomheden i tacklingen (den hastighed, hvormed 
tacklingen sættes ind).  
  
At Tv-billederne giver mig ikke en entydig konklusion af, at beslutningen i kampen er forkert. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, og Steven Lustü har 
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 den anden advarsel til spilleren, idet kampens dommer efter forelagt 
dokumentation ikke entydigt kan konkludere, at beslutningen i kampen er forkert, og han vurderes derfor ikke 
at have ændret sin vurdering af situationen. 

 
KENDELSE 

 



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

Brøndby, den 10. november 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 

 


