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Afsagt den 6. august 2015 

 
af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, F.C. København 
 

 
 
SAGEN 
 
I Superligakampen søndag den 2. august 2015 mellem SønderjyskE og F.C. København 
blev F.C. Københavns spiller i det 45. minut tildelt en advarsel for hånd på bolden, jfr. 
Fodboldlovens § 12. 
 
Efterfølgende har F.C. København indbragt sagen for Fodboldens disciplinærinstans med 
henblik på at få karantænepointene nedsat. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har været forelagt episoden og havde følgende bemærkninger: 
 
At dommeren efter sin evaluering og gennemgang af episoden på DVD anerkender 
episoden som en fejl, hvorfor advarslen ikke ses fastholdt. 
  
At i forbindelse med tildelt hjørnespark til F.C. København afventes igangsætning grundet 
en skadesepisode hos SønderjyskE-spiller, herunder at han kommer tilbage på plads. 
Hjørnesparket sættes i gang ved et kort fløjt (standard), hvor dommeren dog konstaterer, 
at F.C. København-spilleren et splitsekund forud for fløjtet allerede havde taget sparket, 
som fører til den nævnte episode. Grundet hoveddrej ud på sparkeren samtidigt med at 
bolden passerer modsat ind i målfeltet, mister dommeren blik på spillerens handling, og 
konstaterer en regulær scoring, som bliver korrigeret med det samme fra teamet, da der 
var tydelig ”hånd på bold”. 
  
At fejlen består i, at signal til sparkeren om at afvente indtil SønderjyskeE-spilleren var 
kommet på plads efter sin skade, ikke var foretaget tydeligt, hvilket fører til signalforvirring 
blandt spillerne grundet det ”sene” fløjt. Set i bakspejlet skulle sparket været taget om 
grundet for tidlig igangsætning og advarslen til spilleren ikke givet, hvorfor dommeren 
vurderer, at fejlen og ansvaret ligger placeret hos ham som dommer. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov, Poul Gade, Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Høg Madsen 
har deltaget i sagens behandling. 
  
I henhold til de Disciplinære Bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med 
bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller. De Disciplinære Bestemmelsers 
paragraf 1i-1)-d giver Fodboldens disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte 
karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning. 
 
Disciplinærudvalget finder det relevant at tage Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i-1)-
d i anvendelse, idet kampens dommer efterfølgende har erkendt at have vurderet forkert i 
situationen. 
 
 



 

KENDELSE 
 

Advarslen til spilleren fastholdes med en nedsættelse af de deraf medfølgende 
karantænepoint fra 4 til 0 karantænepoint. 
 
Kendelsen kan, jf. DBUs Love § 30.6 ikke ankes videre. 
 
 

Brøndby, den 6. august 2015 
 


