KENDELSE
Afsagt den 2. november 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF, Udtrækning af 2. kvindehold

SAGEN
Brøndby IF har til efterårssæsonen 2020 valgt at trække sit 2. kvindehold fra kvindernes Sjællandsserie.
Fodboldens Disciplinærinstans har efterfølgende modtaget en indberetning fra DBUs Licensadministration
vedrørende forholdet.
Af indberetningen fremgår det, at udtrækningen af 2. holdet sker som følge af Covid-19 situationen.
INDBERETNING FRA DBUS LICENSADMINISTRATION
DBUs Licensadministration indberettede følgende:
At Brøndby IF’s kvindeafdeling har måtte trække sit senior 2. hold i kvindernes Sjællandsserie i efteråret 2020.
At det efter Corona har været svært at stille hold.
At Brøndby IF derfor har trukket holdet fra Sjællandsserien.
At det følger af Licensmanualens kapitel 3, side 14 og 15, at et sådan forhold skal behandles af Fodboldens
Disciplinærinstans.

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været forelagt indberetningen fra DBUs Licensadministration og fået mulighed for at redegøre
for situationen, og havde følgende bemærkninger:
At Brøndbyernes IF i en årrække har haft et 2. hold for kvinder som udelukkende bestod af lidt ældre spillere og
som for de flestes vedkommende havde holdt sammen gennem en længere periode.
At i forbindelse med at der skulle ske et generationsskifte på holdet, og for at holdet blev et mere reelt 2. hold,
besluttede Brøndby IF at holdet skulle være et ung-seniorhold bestående af overskydende unge spillere fra 1.
truppen og overskydende spillere fra U18-truppen.
At holdet derudover kunne suppleres med mere faste spillere som kun var tilknyttet dette hold.
At holdet skulle ledes af de trænere og ledere Brøndby IF i forvejen har tilknyttet kvindernes 1. hold og U18holdene.
At Brøndby IF på grund af Corona-situationen besluttede, at de ikke ville blande spillere fra 1. holdet sammen

med spillere fra U18-truppen i et forsøg på at isolere de enkelte trupper i klubben og dermed undgå eventuel
større smittespredning i tilfælde af et Covid-19-udbrud.
At denne beslutning samtidigt betød, at Brøndby IF reelt ikke længere havde noget 2. hold for kvinder.
At Brøndby IF nu har besluttet, at de igen vil oprette et selvstændigt 2. hold for kvinder som får sin egen stamme
af spillere og egne trænere og ledere.
At Brøndby IF allerede har lavet en aftale med en træner og at den resterende træner/leder-trup snart vil være
helt på plads.
At Brøndby IF endeligt har fået tilsagn fra en række spillere på at vil være en fast stamme på dette hold.
At det fortsat er ideen, at holdet skal suppleres med ung-seniorer når dette er en mulighed.
At hvis Brøndby IF skulle have gennemført den igangværende sæson med et 2. hold, så ville det have betydet,
at det enten skulle være et hold der udelukkende bestod af U18-spillere, der både skulle spille for U18 og 2.
holdet.
At Brøndby IF ikke følte at dette var hensigtsmæssigt.
At Brøndby IF i øjeblikket har 22 spillere på U18-årgangen, og disse skal i forvejen dække to turneringshold samt
et pokalhold, og derfor ville det ikke give mening at de skulle deltage på et seniorhold.
At Brøndby IF’s 1. hold består af 20 spillere, og de ville derfor heller ikke kunne levere spillere til to hold.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen,
Steven Lustü og Kim Garde Madsen har deltaget i sagens behandling.
Af Licensmanualen for Kvindeligaen 2020/2021 (herefter Licensmanualen) afsnit 3.1.2 at ”B-krav skal som
minimum opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Manglende opfyldelse af et B-krav fører i sig selv
ikke til afvisning af licens, men til sanktion foretaget af Fodboldens Disciplinærinstans jf. pkt. 3.2.”
Det følger af Licensmanualen afsnit 6.4.2 at det er et B-krav at ”Licensansøgeren skal opfylde følgende krav om
spillerantal: Klubben skal som minimum have to 11-mands kvindeseniorhold tilmeldt DBU’s eller lokalunionernes
turneringsudbud.”
Af Licensmanualens afsnit 3.2 fremgår følgende bestemmelser:
3.2.1: ”For at sikre den fulde efterlevelse af B-kravene og procedurerne i denne manuel er Fodboldens
Disciplinærinstans bemyndiget til at fastsætte disciplinære sanktioner over for enhver licensansøger eller
licensindehaver jf. §21.4, nr. 2, i DBU’s love.
3.2.2: ”Hvis et B-krav eller konkrete pligter eller krav ikke efterleves f.eks. ved fremsendelse af dokumenter med
ukorrekt indhold, overtrædelse af deadlines eller overtrædelse, som fører til fratagelse af licens m.v., kan
Fodboldens Disciplinærinstans træffe følgende disciplinære foranstaltninger over for den pågældende klub:
a) Tildeling af misbilligelse og advarsel, eller
b) Idømmelse af bøde.
Af DBUs love fremgår følgende af §21.4: Disciplinærinstansen har til opgave:
21.4, nr. 2: ”at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med §30.1m nr. 1 og 3, over for klubber
i Herre-DMs øverste og næstøverste række og i Kvinde-DMs øverste række, hvis konkrete forhold eller krav i
DBUs klublicenssystem ikke efterleves.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der ved denne sag ikke skal sanktioneres for selve udtrækningen

af turneringen, da dette er DBU Sjællands ansvar, men alene for det forhold, at Brøndby IF ikke længere lever
op til B-kravet i Licensmanualens afsnit 6.4.2.
Fodboldens Disciplinærinstans har ved sanktionsfastsættelsen taget højde for alle relevante forhold, herunder
Covid-19-situationen, og den effekt, den har haft på fodbolden, og de forskellige holds mulighed for at have
spillere til rådighed, og har på denne baggrund fastsat sanktionen til Brøndby IF til en advarsel jf.
Licensmanualens afsnit 3.2.2 b) og DBUs love §30.1, a) nr. 1.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love §30.1, a) tildeles Brøndby IF en advarsel jf. Licensmanualens afsnit 3.2.2 b) og DBU’s
love § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.
Brøndby, den 2. november 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

