KENDELSE
Afsagt den 4. december 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
SønderjyskE – FC København, afviklet 29. november 2020

SAGEN
Søndag den 29. november 2020 blev 3F Superligakampen SønderjyskE – FC København spillet på Sydbank Park
i Haderslev. Kampen sluttede 1-3 til FC København.
Efterfølgende har SønderjyskE foretaget en indberetning af FC Københavns startformation.
SØNDERJYSKES INDBERETNING
SønderjyskE har indberettet følgende:
At SønderjyskE hermed vil indberette FC København for en forkert/ukorrekt holdopstilling til kampen mellem
SønderjyskE og FC København den 29. november 2020.
At i FC Københavns opstilling havde klubben angivet, at holdet stillede i en 3-5-2-formation med Jens Stage
som én af de 3 i bagkæden.
At FC København fra kampens første sekund helt tydeligt spillede med en firebackkæde.
At SønderjyskE har vedhæftet et klip fra kampens første 30 sekunder hvor FC København tydeligt står i en
firebackkæde mens Jens Stage, der var angivet som midterforsvar i holdopstillingen, ses som en åbenlys
midtbanespiller.
At SønderjyskE på den tilsendte video har highlightet Jens Stage med nummer 6 på ryggen i de første
sekunder af klippet.
REDEGØRELSE FRA FC KØBENAVN
FC København har været forelagt SønderjyskEs indberetning og havde følgende bemærkninger:
At hermed følger FC Københavns redegørelse for den indgivne klage.
At FC København helt grundlæggende finder det besynderligt, og et spild af klubbernes og DBU’s ressourcer,
at man indgiver en klage over en fortolkning om hvor én enkelt spiller specifikt befinder sig på banen på et
specifikt tidspunkt.
At det ikke er FC Københavns opfattelse, at det er hensigten med den pågældende paragraf i Herre-DMpropositionerne, da der uanset resultatet af sådan en klage, altid vil være tale om skøn og subjektiver
betragtninger når der tales sådan et detaljeniveau.
At FC København er i en fase, hvor startformationer og talkombinationer ikke er i så stor fokus.
At det betyder, at spillernes placering på banen er meget dynamisk, hvorfor en startopstilling på papir hurtigt

kan blive til noget andet i virkeligheden.
At dette eksemplificeres ved at FC København i de første minutter af kampen positionerer sig med alt fra to til
fire spillere i bagkæden.
At det ligeledes kan eksemplificeres ved, at SønderjyskE også varierer deres formation, hvor der til tider er helt
op til seks mand i bagkæden i kontrast til deres udmeldte 3-mands bagkæde.
At dette formentlig skyldes det massive pres FC København lagde på SønderjyskE.
At FC København helt konkret oplyste den formation der var mest korrekt i forhold til de mulige
opstillingsmuligheder i DBU’s system.
At FC København gerne havde kunne lave en nuance i forhold til midtbanekonstellationen, men denne
mulighed var ikke tilgængelig i systemet.
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.
Det fremgår af Propositioner for Herre-DM §22.3 vedrørende Superligaen og 1. division at ” Navnene og
rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 7 udskiftningsspillere,
hvoraf 1 er reservemålmand, skal meddeles dommeren senest 60 minutter før kampens planlagte
begyndelsestidspunkt, jf. § 30.2 via det elektroniske holdkort. Både de spillere, der starter på banen, og
udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 - § 17. Får en af
de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må
denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Dommeren skal efterfølgende
meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den
spiller der skal tilføjes. Får en af de op til 7 spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem
opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på
holdskemaet i forvejen. Der må fortsat udskiftes tre spillere i løbet af kampen.
I Superligaen skal klubberne desuden som en del af det elektroniske holdkort meddele den taktiske
startformation (fx 4-4-2) hvor de 11 startende spillere rubriceres svarende til udgangspunktet for deres respektive
startpositioner på banen.”
Det må lægges til grund, at FC København i overensstemmelse med Propositionerne for Herre-DM § 22.3 rettidigt
har angivet korrekte navne for de 11 startende spillere, ligesom startformationen var angivet til 3-5-2.
Det forhold, at én spiller ud af FC Københavns 11 spillere i forbindelse med kampens begyndelsespark og i
kampens indledning, kan konstateres at have været placeret anderledes end sin angivne startposition, kan ikke
ganske afvises at være begrundet i særligt taktiske forhold eksempelvis vedrørende kampens begyndelsesspark
og byttende positioner afhængigt af kampudviklingen. Den angivne startformation kan endvidere ikke ses som
en begrænsning for, også umiddelbart efter kampstart, at ændre såvel formation som spillernes positioner på
banen
Efter en samlet vurdering finder Fodboldens Disciplinærinstans herefter ikke grundlag for, at FC København
urigtigt har rubriceret spillerne svarende til udgangspunktet for deres respektive startpositioner på banen.
KENDELSE
Med henvisning til Propositioner for Herre-DM §22.3 afvises SønderjyskE’s indberetning.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 4. december 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

