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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Karlslunde IF – Vanløse IF, Genbehandling af karantænepoint 
 
 
 
 
SAGEN 
 
På baggrund af Fodboldens Appelinstans kendelse af 4. oktober 2021 har Fodboldens Disciplinærinstans 
genbehandlet sagen vedr. karantænepoint i kampen mellem Karlslunde IF og Vanløse IF, afviklet den 24. 
august 2021. Kampen sluttede 1-2 til Vanløse IF. 
 
Efterfølgende indbragte Karlslunde IF i første omgang sagen for Fodboldens Disciplinærinstans idet Karlslunde 
IF-spiller nr. 3 havde modtaget en advarsel i det 58. minut som burde være tildelt Karlslunde IF-spiller nr. 5. Da 
Karlslunde IF-spiller nr. 3 senere i kampen fik endnu en advarsel blev spilleren dermed udvist. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans traf afgørelse om at den genoptagne kamp skulle spilles om fra det 28. minut 
og at alle karantænepoint blev fjernet. 
 
Efterfølgende har Vanløse IF indbragt sagen for Fodboldens Appelinstans med henblik på at kampens resultat 
skulle genoprettes. 
 
Fodboldens Appelinstans traf afgørelse om at kampen ikke skulle spilles om, men at kampens resultat bestod. 
Herudover hjemviste Fodboldens Appelinstans sagen til Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på tildeling 
af karantænepoint for kampen. 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Steven Lustü, Stig Pedersen, Lars W. 
Knudsen og Kim Garde Madsen har deltaget i sagens behandling.  
 
Det følger af DBU’s love § 21, stk. 4, at disciplinærinstansen har til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler 
efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de i § 3.1 nævnte turneringer 
(medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende turneringer). Fodboldens Disciplinærinstans 
behandler denne sag på baggrund af den indgivne protest og af egen drift. 
 
Det følger af de Disciplinære Bestemmelsers paragraf 2i 1) at dommerens beslutninger omkring selve spillet 
(eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, offside m.v.) er endelige og ikke kan ændre på 
baggrund af TV-optagelser. 
 
Dog kan Fodboldens Disciplinærinstans efter en klage eller ved egen drift, evt. ved anvendelse af TV-optagelser 
som supplerende bevisførelse, undtagelsesvist vælge at: 
 
Litra d): Forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der i kampen den 24. august blev tildelt en række advarsler til 
spillerne fra begge hold. 
 
Derudover bemærker Fodboldens Disciplinærinstans på baggrund af sagsbehandlingen først hos Fodboldens 
Disciplinærinstans og senere hos Fodboldens Appelinstans, at det er uomtvisteligt, at Karlslunde IF-spiller nr. 3 ikke 



skulle være tildelt advarslen i det 58. minut, men at denne i stedet burde være tildelt Karlslunde IF-spiller nr. 5. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har i den forbindelse valgt at forhøje og nedsætte karantænepoint for den 
pågældende kamp på følgende vis: 
 
 
Karlslunde IF: 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 14, der blev tildelt en B2-advarsel i det 64. minut af kampen, tildeles 4 karantænepoint. 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 4, der blev tildelt en B3-advarsel i det 93. minut af kampen, tildeles 4 karantænepoint. 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 3, der blev tildelt en C2-advarsel i det 58. minut af kampen, og en C2-advarsel/udvisning 
i det 82. minut af kampen, tildeles 6 karantænepoint for det andet gule kort, da det første gule kort skulle 
være tildelt Karlslunde IF-spiller nr. 5. 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 5, der blev tildelt en B3-advarsel i det 87. minut af kampen, tildeles 23 karantænepoint 
med henvisning til de Disciplinære Bestemmelsers §2b. Dette fordi spilleren skulle være tildelt en C2-advarsel i 
det 58. minut, men denne blev som beskrevet ovenfor fejlagtigt tildelt Karlslunde IF-spiller nr. 3. Dermed tildeles 
Karlslunde IF-spiller nr. 5 10 karantænepoint for de to gule kort jf. de Disciplinære Bestemmelsers §2a samt en 
tillægsstraf på 13 karantænepoint jf. de Disciplinære Bestemmelsers §2b. 
 
 
Vanløse IF: 
 
Vanløse IF-spiller nr. 19, der blev tildelt en C2-advarsel i det 57. minut af kampen, tildeles 6 karantænepoint 
herfor. 
 
Vanløse IF-spiller nr. 3, der blev tildelt en A7-advarsel i det 93. minut af kampen, tildeles 3 karantænepoint. 
 
Vanløse IF-spiller nr. 9, der blev tildelt en A7-advarsel i det 93. minut af kampen, tildeles 3 karantænepoint. 
 
Alle ovenstående tildelinger af karantænepoint til Karlslunde IF-spillerne og Vanløse IF-spillerne sker med 
henvisning til de Disciplinære Bestemmelsers §2a og §2b. 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til Fodboldens Appelinstans kendelse af 4. oktober og de Disciplinære Bestemmelsers §2a og 
§2b tildeles spillerne på begge hold følgende karantænepoint: 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 3 tildeles 6 karantænepoint. 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 4 tildeles 4 karantænepoint. 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 5 tildeles 23 karantænepoint. 
 
Karlslunde IF-spiller nr. 14 tildeles 4 karantænepoint. 
 
Vanløse IF-spiller nr. 3 tildeles 3 karantænepoint. 
 
Vanløse IF-spiller nr. 9 tildeles 3 karantænepoint. 
 
Vanløse IF-spiller nr. 19 tildeles 6 karantænepoint.  
 
Kendelserne om tildeling af karantænepoint er endelige jf. DBU’s Love §30.7. 
 
 



Brøndby, den 7. oktober 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand  
 
 
 
 
 


