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Afsagt den 29. oktober 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF, Udtrækning af 2. hold 
 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Brøndby IF har til efterårssæsonen 2020 valgt at trække sit 2. kvindehold fra Kvindeserie 2. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har efterfølgende modtaget en orientering fra DBUs Licensadministration 
vedrørende forholdet og på denne baggrund indledt en sag mod Brøndby IF. 
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF har fået mulighed for at redegøre for situationen omkring udtrækningen af 2. holdet, og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At der ikke er tvivl om, at Brøndbyernes IF er rigtig ærgerlige over, at man har været nødsaget til at tage skridtet 
med at trække 2. holdet for kvinderne, da man synes man har fået sat et rigtig stærkt team sammen i efteråret 
2020. 
 
At der blev præsenteret et nyt team på Brøndbyernes IF’s hjemmeside ligesom der blev udformet en Facebook-
side der skulle få spillere der ønskede at være med i projektet til klubben. 
 
At man fik afholdt nogle træningen inden fodbolden igen blev ramt af Corona og dermed blev der lukket ned 
for al træningsaktivitet.  
 
At i starten af 2021 og frem til sommeren var fodbolden stadig plaget af Corona. 
 
At 11-mod-11 fodbold først kom i gang sent på foråret, og det betød, at Brøndby IF skulle starte forfra med at 
rekruttere spillere til holdet, da nogen havde valgt at stoppe med at spille fodbold. 
 
At man stod tilbage med 4 spillere der fortsat gerne ville være med. 
 
At idet fodbolden stadig var mærket af Corona-restriktioner, betød det, at Brøndby IF’s 2. hold for kvinder ikke 
kunne spille kampe, da Kvindeligaens og U18-holdenes spillere ikke kunne/måtte deltage på 2 forskellige hold 
pga. Corona. 
 
At dette betød, at de resterende spillere ønskede at spille i andre klubber. 
 
At da man fra klubbens side godt kan se at det var svært at få et hold op at stå mens der var diverse Corona-
restriktioner, havde man en snak med alle årgang 03-piger, da man ønskede at få dem alle med i 
seniorafdelingen. 
 
At pigerne syntes godt om projektet, men der var desværre 8 ud af 9 piger der følte at de måtte sige ja tak til 
tilbud udefra da de kunne komme til at spille Kvindeliga og 1. division. 
 



At man derfor kom til at stå med så få seniorspillere at Brøndby IF har måtte tænke anderledes i sommer. 
 
At klubben har prøvet at rykke kampene i Kvindeserie 2 til senere på sæsonen for at få kampene afviklet når 
man kunne samle et hold. 
 
At af hensyn til de andre klubber i turneringen besluttede man dog at denne rykken af kampe ikke var en fair 
løsning da man ikke med sikkerhed kunne sige hvornår man kunne sammensætte et hold. 
 
At Brøndby IF derfor synes, at den mest sportslige korrekte beslutning for alle var at man afmeldte sig turneringen. 
 
At klubben er stolt af at man kan blive ved med at producere spillere til Kvindeligaen samt 1. og 2. division, som 
ligeledes er det licenserne går ud på. 
 
At man også er ærgerlige over, at spillerne synes at Brøndby IF’s projekt er godt, men ikke ønsker at spille i 
kvindeserie 2 når de kan spille i de bedste rækker i andre klubber. 
 
At i forhold til fremtiden, så har klubben været så dygtige til at fastholde og udvide sin årgang 04-05-06 i bredden, 
og det betyder, at man har 50 spillere i disse årgange. 
 
At klubben vil bygge et hold/seniorhold op omkring disse spillere. 
 
At det kræver tålmodighed, men dette er klubben parat til. 
 
At man håber at man kan forstå at Brøndby IF rigtig gerne vil det her, og arbejder hårdt på at få det op at stå. 
 
 
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 2021/2022 (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. 

 
3.2.3: ”I gentagelsestilfælde eller i sager af særlig alvorlig karakter kan Fodboldens Disciplinærinstans indstille til 
Licensudvalget, at klubben ikke får udstedt licens, eller at klubbens licens tilbagekaldes, selv om klubben i 
øvrigt måtte være berettiget til at få udstedt eller bevare sin licens.” 
 
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 Lokalunionens 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 
at dette er Brøndby IF’s anden udtrækning af sit 2. hold på kvindesiden. Fodboldens Disciplinærinstans har på 
denne baggrund fastsat sanktionen til Brøndby IF til en bøde på kr. 5.000 jf. Licensmanualens afsnit 3.2.2 b) og 
DBUs love §30.1, a) nr. 3. 
 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
 
Med henvisning til DBU’s love §30.1, a) tildeles Brøndby IF en bøde på kr. 5.000 jf. Licensmanualens afsnit 3.2.2 b) 
og DBU’s love § 30.1, nr. 3. 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7. 
 
 

Brøndby, den 29. oktober 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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