KENDELSE
Afsagt den 20. juli 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC Nordsjælland

SAGEN
Fredag den 17. juli 2020 blev 3F Superligakampen FC Midtjylland – FC Nordsjælland spillet på MCH Arena i
Herning. Kampen sluttede 6-3 til FC Midtjylland.
I kampens 13. minut modtog en FC Nordsjælland spiller et rødt kort.
Efterfølgende har FC Nordsjælland indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få
karantænepointene nedsat.
FC NORDSJÆLLANDS PROTEST
FC Nordsjælland har anført følgende:
At FC Nordsjælland ligesom diverse eksperter er fuldstændigt afklaret og overbevist om, at det røde kort til FC
Nordsjælland-spilleren efter cirka 11. minutter i kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland er en klar
fejl.
At FC Nordsjælland derfor beder Fodboldens Disciplinærinstans om at annullere det røde kort og de
dertilhørende karantænepoint.
At FC Nordsjælland-spilleren bliver udvist for at puffe FC Midtjylland-spilleren omkuld i straffesparksfeltet.
At billeder tydeligt viser, at FC Nordsjælland-spilleren får en albue i hovedet af FC Midtjylland-spilleren inden
en eventuel kontakt fra FC Nordsjælland-spillerens side.
At det også skal nævnes, at FC Nordsjælland-spillerens kontakt med FC Midtjylland-spilleren sker på baggrund
af den albue han får i hovedet, hvilket gør, at han falder til jorden, og derfor rammer FC Midtjylland-spilleren
efterfølgende.
At som flere har bemærket, så kunne denne situation midt på banen have givet rødt kort til FC Midtjyllandspilleren.
At de voldsomme mængder blod fra FC Nordsjælland-spillerens næse underbygger det kraftige slag fra FC
Midtjylland-spillerens side.
At efter FC Nordsjælland har haft en god og saglig dialog med dommeren og resten af dommerteamet efter
kampen, er FC Nordsjælland overbeviste om, at dommeren vil bakke FC Nordsjællands synspunkter op.
At selvom det var en meget kampafgørende fejl, på grund af et fejlagtigt rødt kort og straffespark meget
tidligt i kampen, så har FC Nordsjælland fuld forståelse for at dommerens job ikke er nemt, og at han
formentlig også står i en uheldig vinkel i situationen.
At det er meget nemmere at bedømme situationen efterfølgende med de gode Tv-billeder.

At det dog samtidigt er vigtigt at understrege, at konsekvensen for fejldommen er ekstra stor for FC
Nordsjælland-spilleren, der ud over det tidligere exit i kampen ligeledes vil resultere i hele 3 kampes
karantæne, hvormed FC Nordsjælland-spilleren får karantæne helt ind i næste sæson for en forseelse han ikke
har begået.
At dette kan og vil FC Nordsjælland ikke acceptere.
At alle synspunkter i protestskrivelsen bakkes op af FC Nordsjællands cheftræner, der om nogen sjældent
kommenterer på dommerens ageren.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har været forelagt episoden og FC Nordsjællands protest og havde følgende bemærkninger:
At efter dommeren grundigt har gennemgået videomaterialet, har det givet anledning til at konkludere
følgende.
At udvisningen af FC Nordsjælland-spilleren ikke er korrekt.
At i situationen er det helt tydeligt, at der begås frispark til FC Nordsjælland-spilleren inden denne begår
benspænd på FC Midtjylland-spilleren.
At benspændet var det der udløste straffesparket i kampen.
At den korrekte dom for situationen derfor er frispark til FC Nordsjælland-spilleren og udvisning af FC Midtjyllandspilleren, idet sidstnævntes forseelse vurderes som værende spil som i alvorlig grad er utilladeligt.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Kim Garde Madsen, Steven Lustü og Stig Pedersen har
deltaget i sagens behandling.
Lars W. Knudsen og 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 relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i
anvendelse i forbindelse med det røde kort til FC Nordsjælland-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 FC Nordsjælland-spilleren ikke burde have modtaget en udvisning. Fodboldens
Disciplinærinstans er enig i dommerens vurdering.
KENDELSE
Udvisningen og deraf følgende karantænepoint til FC Nordsjælland-spilleren nedsættes fra 34 til 0.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 20. juli 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

