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af 
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Spiller, Fremad Amager 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Onsdag den 10. juni 2020 blev NordicBet Ligakampen Fremad Amager – Næstved BK spillet på Sundby 
Idrætspark. Kampen sluttede 1-0 til Fremad Amager. 
 
I kampens 90. minut modtog en Fremad Amager-spiller sit andet gule kort i kampen. 
 
Efterfølgende har Fremad Amager indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få 
karantænepointene nedsat.  
 
 
FREMAD AMAGERS PROTEST 
 
Fremad Amager har anført følgende: 
 
At Fremad Amager onsdag den 10. juni klokken 17:00 spillede mod Næstved Boldklub i Sundby Idrætspark. 
 
At en Fremad Amager-spiller, i slutminutterne af kampen, hvor der er spillet 89 minutter og 58 sekunder, er i 
duel med en modspiller. 
 
At kampens dommer er placeret bagved de to spillere i duellen. 
 
At dommeren vurderer, at Fremad Amager-spilleren forsøger at filme sig til et straffespark. 
 
At dommeren derfor uddeler et rigtig hårdt gult kort som veksles til et rødt kort idet spilleren modtog et gult kort 
tidligere i kampen. 
 
At Fremad Amagers protest derfor er baseret på det gule kort i denne situation, som både spiller og 
cheftræneren har lavet en udtalelse på nedenfor. 
 
At det følgende er spillerens udlæg af situationen. 
 
At spilleren oplever at han kommer i høj fart med bolden. 
 
At spilleren i duellen mærker kontakt. 
 
At på billederne er det ikke til et gult kort. 
 
At spilleren forsøger at rejse sig lynhurtigt hvorefter han får et puf i ryggen blot et sekund senere. 
 
At spilleren ikke havde fokus på dommeren og heller ikke protesterede for noget. 
 
At spilleren kun havde fokus på bolden og prøvede at komme hurtigt på benene efter duellen var overstået 
og bolden var væk. 



 
At videoklippet ret tydeligt viser, at spilleren er chokeret over beslutningen. 
 
At det følgende er cheftrænerens udlæg af situationen. 
 
At cheftræneren ser kontakt i duellen med Fremad Amager-spilleren. 
 
At han fra sin vinkel ikke ved om der er straffe eller ej. 
 
At spilleren mister balancen. 
 
At dette ikke automatisk bør give gult kort. 
 
At man endda kan se i videoklippet at spilleren forsøger at rejse sig lynhurtigt fra græsset i en akavet position 
for kroppen. 
 
At han ikke har fokus på at appellere for et straffespark eller brokke sig til dommeren. 
 
At Fremad Amagers vurdering er, at det gule kort bør annulleres, og dermed også den ene karantænedag i 
den kommende kamp. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og Fremad Amagers protest og havde følgende bemærkninger: 
 
At efter at have genset episoden på Tv-billederne kan dommeren konstatere, at Fremad Amagers spiller får 
bolden på midten af banen, hvor han løber med høj hastighed ned mod Næstveds straffesparksfelt med 2 
Næstved-spillere løbende efter ham. 
 
At idet Fremad Amager-spilleren løber ind i Næstveds straffesparksfelt i den ene side, ligger den ene Næstved-
spiller på højre side af Fremad Amager-spilleren. 
 
At Fremad Amager-spilleren her vælger at lade sig falde ned på knæene, hvormed han forsøger at filme sig til 
et straffespark. 
 
At der herefter opstår en tilfældig kontakt mellem de to spillere der gør at Fremad Amager-spilleren lander på 
maven. 
 
At spilleren derfor advares for usportslig opførsel ved at forsøge at filme sig til et straffespark (B1), da han lader 
som om der er begået en forseelse mod ham idet han kommer ind i straffesparksfeltet. 
 
At advarslen var spillerens anden i kampen hvormed han ligeledes vises det røde kort. 
 
At Tv-billederne stemmer overens med dommerens oplevelse af episoden i kampen. 
 
At dommeren dermed fastholder advarslen for at filme (B1) og som følge heraf også udvisningen. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens 
behandling.  
 
Kim Garde Madsen, Steven Lustü og Stig Pedersen 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 den anden advarsel til spilleren, idet kampens dommer, efter forelagt 
dokumentation, fastholder sin vurdering af situationen, og Fodboldens Disciplinærinstans er enige i denne 
vurdering. 
 
 

KENDELSE 
 

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

Brøndby, den 12. juni 2020 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


