
KENDELSE 
 

Afsagt den 28. september 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Damsø, Aflysning af pokalkamp 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Onsdag den 11. august 2021 skulle Kvinde Pokalkampen mellem HIK og FC Damsø have været spillet.  
 
Inden kampens afvikling, meddelte FC Damsø turneringsadministrator, DBU, at kampen skulle aflyses. 
 
 
FC DAMSØ’S REDEGØRELSE 
 
FC Damsø har fået mulighed for at redegøre for aflysningen af kampen. FC Damsø havde følgende 
bemærkninger:   
 
At i forbindelse med opstart frem mod efterårssæsonen har FC Damsø haft hele 3 smittetilfælde af Corona i 
spillertruppen. 
 
At dette har betydet, at FC Damsø i henhold til de gældende restriktioner i samfundet har måtte sende alle 
ikke fuldt vaccinerede hjem i karantæne/isolation. 
 
At det har skabt bekymring blandt spillerne ift. jobs og uddannelse, som man har frygtet man ikke kunne passe 
i tilfælde af yderligere smitte i truppen. 
 
At denne meget ”hostende” opstart har gjort at FC Damsø ikke havde mulighed for at stille med spillere fra A-
truppen til kampen. 
 
At FC Damsø overvejede muligheden for at trække spillere fra klubbens bredde-hold op, men da de først 
startede træning efter ferien, vurderede FC Damsø at risikoen for skadet blandt de utrænede spillere ville 
være for stor til at FC Damsø med god samvittighed kunne sende dem i kamp. 
 
At FC Damsø derfor desværre nåede frem til den uundgåelige konklusion at et afbud var den eneste 
forsvarlige løsning.  
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Kim Garde Madsen, 
Steven Lustü og Stig Pedersen har deltaget i sagens behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
manglende kampafvikling i henhold til reglerne i propositionerne i kvinde-LP.  
 
Følgende bestemmelser fremgår af Propositioner for Kvinde-LP: 
 
§17.1: ”Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter 
efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af denne 



klub. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet 
tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt” 
 
§17.3: ”Fodboldens Disciplinærinstans afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af 
kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke-spilleberedte hold, eller om 
der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.” 
 
§17.4: ”Fodboldens Disciplinærinstans kan efter omstændighederne træffe andre disciplinære forholdsregler 
end nævnt i §17.3.” 
 
§28.1: ”Fodboldens Disciplinærinstans behandler og afgør som første instans alle disciplinærsager, heri 
indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til 
lovenes §30. Administrators afgørelse i disciplinærsager kan, mod betaling af gebyr på kr. 1.000, ankes til 
Fodboldens Appelinstans i de i lovenes §31.3 nævnte tilfælde og derfra videre, i visse tilfælde, til DIF’s 
Appeludvalg, som nærmere angivet i lovenes §32.1.” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, ud fra sagens faktum og omstændigheder og FC Damsøs 
redegørelse, at FC Damsø var i stand til at stille hold med spillere fra holdene under 1. holdet, og dermed kan 
der ikke anses at være tale om lovligt forfald jf. Propositioner for Kvinde-LP §17.1, hvorfor FC Damsø har aflyst 
kampen i strid med reglerne i Propositioner for Kvinde-LP. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans tager således efter en samlet vurdering af ovenstående og sagens 
omstændigheder til følge, hvorefter FC Damsø skal taberdømmes med cifrene 0-3 til HIK. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 1.500.  
 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til Propositioner for Kvinde-LP § 17, stk. 1 og 17, stk. 3 og de Disciplinære Bestemmelsers § 7 
taberdømmes FC Damsø med cifrene 0-3, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 7.  
 
Kendelsen kan, for så vidt angående taberidømmelsen, skriftligt indbringes af FC Damsø for Fodboldens 
Appelinstans inden 2 uger efter afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 3. 
 
Med henvisning til Propositioner for Kvinde-LP §28.1, tildeles FC Damsø en bøde på kr. 1.500, jf. DBU’s Love § 30.1, 
nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.  
 
 

Brøndby, den 28. september 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 
 
 
 
 
 


