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KENDELSE 

Afsagt den 20. september 2019 

af 

Fodboldens Appelinstans 

i Sag nr. 7/2019: 

Brøndbyernes IF's indbringelse af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 8. august 2019 

Appelinstansen bestod af Henrik Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen. 

KLAGEN 

Brøndbyernes IF har ved skrivelse af 12. august 2019 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 8. 
august 2019 for Fodboldens Appelinstans. Ved kendelsen blev Brøndbyernes IF taberdømt i kampen den 3. 
august 2019 mod Farum BK / FC Nordsjælland i Gjensidige Kvindeliga med henvisning til, at Brøndbyernes IF 
havde benyttet en karantæneramt spiller. Kampens faktiske resultat endte 6-1 til Brøndbyernes IF.  

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse lød som følger: 

”Med henvisning til DBUs Love § 30.1 a) 7 og § 35.2 i Kvinde DM-turneringspropositionerne taberdøm-
mes Brøndby IF hermed og kampens resultat ændres til 3-0 til Farum BK/FC Nordsjælland, og således 
at Farum BK/FC Nordsjælland tildeles de tre point.” 

Som begrundelse for kendelsen anførte Fodboldens Disciplinærinstans: 

”Af propositionerne for Kvinde LP § 9.2 henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser vedrørende 
karantæneafsoning i de afsluttende runder. Af de disciplinære bestemmelser punkt 1e) fremgår, at Hvis 
spilleren efter tildeling af rødt kort (enten to gule kort i samme kamp eller direkte rødt) har ikke-afso-
nede karantænedage på det tidspunkt hvor holdet forlader eller vinder pokalturneringen, uanset om 
karantænen idømmes i forbindelse med seneste eller tidligere pokalkampe, afsones karantænen umid-
delbart efter i den ordinære turnering på klubbens 1. hold. Det er tillige i henhold til de Disciplinære 
Bestemmelser klubbens ansvar, at karantæner afvikles retmæssigt. 

På baggrund af ovenstående og med henvisning til de Disciplinære bestemmelser § 1e) som der ligele-
des henvises til i DBU-Turneringers karantæneskrivelse til Brøndby af 20. maj 2019, finder Disciplinær-
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instansen, at Brøndby IF har benyttet en spiller i strid med karantænereglerne ved at lade hende 
spille i kampen den 3. august 2019 mod Farum BK/FC Nordsjælland, der skal dermed taberdømmes 
med cifrene 0-3, jf. DM-Kvindepropositionernes § 35.2, jf. de Disciplinære bestemmelser § 6.” 

Brøndbyernes IF har foruden appelskrivelsen af 12. august 2019 ved e-mail af 13. august 2019, på forespørg-
sel fra Fodboldens Appelinstans, fremsendt kopi af den karantæneskrivelse af 20. august 2019, som klubben 
modtog fra DBU’s turneringsadministration i forlængelse af pokalfinalen 18. maj 2019. Herudover har klub-
ben afgivet afsluttende bemærkninger af 6. september 2019. 

Farum BK / FC Nordsjælland er hørt i sagen for Fodboldens Appelinstans, men har ikke afgivet bemærkninger. 

På anmodning fra Fodboldens Appelinstans har DBU’s turneringsadministration den 5. september 2019 afgi-
vet bemærkninger i sagen og herunder oplyst nærmere om den karantæneinformation, Brøndbyernes IF 
modtog og/eller havde tilgængelig, før den i nærværende sag omhandlede kamp.  

Endeligt har sekretariatet for Fodboldens Disciplinærinstans fremsendt kopi af de sagsakter, der indgik ved 
sagens behandling i disciplinærinstansen, herunder den oprindelige protest fra Farum BK / FC Nordsjælland 
efter den omhandlede kamp.   

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans. 

--- 

Brøndbyernes IF må anses for at have nedlagt påstand om ophævelse af Fodboldens Disciplinærinstans’ ken-
delse af 8. august 2019, således at det faktiske resultat af kampen den 3. august 2019 i Gensidige Kvindeliga 
mellem Brøndbyernes IF og Farum BK / FC Nordsjælland fastholdes.  

Farum BK / FC Nordsjælland har ikke afgivet bemærkninger i sagen og har dermed heller ikke nedlagt særskilt 
påstand.  

SUPPLERENDE SAGSOPLYSNINGER 

Af den for Fodboldens Appelinstans fremlagte karantæneskrivelse af 20. maj 2019 fra DBU’s turneringsadmi-
nistration til Brøndbyernes IF fremgår følgende: 

”Meddelelse om idømt karantæne til Spilleren

Karantænen er optjent i følgende kamp: 

Kampnr  Række/Pulje  Dato  Hjemmehold  Udehold 
738235  Sydbank Kvindepokalen 18-05- Brøndby Fortuna Hjørring 

2018/19 Pulje 1 2019 

Karantænen er udløst af følgende point: 

Gule  Røde  Ekstra 

25   0 

For ovenstående forseelser tildeles spilleren 25 point, hvilket bringer spilleren op på i alt 25 point 
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Dette udløser: 

1 spilledags karantæne 

Sådan afsones karantænen: 

Fra landspokalturneringens afsluttende runder under DBU, vil karantæner og strafpoint være fuld-
stændig adskilt fra den ordinære turnering. Dvs. en optjent karantæne i landspokalturneringen af-
sones i næste pokalkamp(e), mens karantæner i den ordinære turnering afsones i denne. Man kan 
altså sige, at spilleren har forskellige 'kasser' med strafpoint i de to turneringer. Bemærk dog: at 
såfremt man bliver slået ud eller vinder pokalturneringen, overføres en evt. karantæne optjent via 
et rødt kort (enten to gule kort i samme kamp eller direkte rødt) til den ordinære turnering. Karan-
tæne optjent via et enkelt gult kort i holdets sidste kamp i pokalturneringen overføres ikke til den 
ordinære turnering. Se evt. Disciplinære bestemmelser §1e på dbu.dk. 

Karantæne optjent i Reserveligaen skal afsones i næste kamp i Reserveligaen og låser ikke spilleren 
fra at deltage i andre turneringskampe inden karantænen er afsonet.” 

PARTERNES SYNSPUNKTER 

Brøndbyernes IF har overordnet gjort gældende, at begrebet ”umiddelbart” i § 9.2 i propositionerne for kvin-
dernes landspokalturnering betyder ”straks” eller ”eller med det samme”. Pokalfinalen, hvori spilleren fik to 
gule kort, var den absolut sidste kamp i forårets turnering, og der var derfor ikke nogen ordinær turnering, 
hvori karantænen umiddelbart kunne afsones. Gjensidige Kvindeliga-kampen mellem Brøndbyernes IF og Fa-
rum BK/FC Nordsjælland blev afviklet 75 dage efter pokalfinalen, og der kan således ikke være tale om ”umid-
delbart” efter. Hvis det var hensigten, at den aktuelle paragraf skulle kunne finde anvendelse i denne situa-
tion, ville ordet ”førstkommende” og ikke ordet ”umiddelbart” have været benyttet. 

Brøndbyernes IF har derfor i stedet henholdt sig til den tekst, som blev meddelt klubben i e-mail af 20. maj 
2019 fra DBU’s turneringsadministration, hvoraf det fremgår: ”Dvs. en optjent karantæne i landspokalturne-
ringen afsones i næste pokalkamp(e), mens karantæner i den ordinære turnering afsones i denne. Man kan 
altså sige, at spilleren har forskellige 'kasser' med strafpoint i de to turneringer”. 

Brøndbyernes IF har samtidig gjort gældende, at det ingen steder i DBU’s systemer fremgik, at spilleren havde 
karantæne i GJENSIDIGE KVINDELIGA 2019/20. Til gengæld vises alle andre spillere i Brøndbyernes IF, som 
har fået overført karantæner fra sidste sæson, i DBU’s systemer. 

På denne baggrund har klubben derfor ikke har forbrudt sig mod gældende regler, og spilleren var at anse 
som spilleberettiget i den pågældende kamp mod Farum BK /FC Nordsjælland. 

Endelig har Brøndbyernes IF over for det af DBU’s turneringsadministration oplyste gjort gældende, at DBU 
anerkender, at karantæneinformationen ikke har været tilgængelig på DBU.DK, men at unionen efterføl-
gende har sikret, at dette sker. Brøndbyernes IF har i samme forbindelse bemærket, at Fortuna Hjørring har 
været usikker på reglerne og derfor kontaktede DBU for afklaring. Brøndbyernes IF var derimod ikke usikre 
på tolkningen af reglerne, og klubben afventer derfor afsoning af karantænen til førstkommende kamp i po-
kalturneringen. 

Farum BK / FC Nordsjælland har ikke afgivet bemærkninger i sagen for Fodboldens Appelinstans. 
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Endelig har DBU’s turneringsadministration i svaret af 5. september 2019 bl.a. anført følgende: 

”[…] 

Da Brøndby IF ikke havde flere ordinære turneringskampe i sæsonen 2018/19 efter pokalfinalen den 
18. maj var kampen mod Farum BK/FC Nordsjælland den 3. august 2019 således første ordinære
turneringskamp efter pokalfinalen.

I forhold til visning på dbu.dk, så har karantænen ikke været synlig her, hvilket ingen karantæner fra 
DBUs landsdækkende turneringer har været. Karantæner optjent i Lokalunionernes turneringer har 
derimod været tilgængelige på dbu.dk. Efterfølgende er ikke afsonede karantæne i DBUs ordinære 
turneringer fra sidste sæson dog kommet på dbu.dk. 

I forhold til at det er klubbens eget ansvar, at karantænen afvikles retmæssigt, kan det i øvrigt be-
mærkes, at Fortuna Hjørring, som også fik en spiller udvist i pokalfinalen, har afviklet deres karan-
tæne korrekt. Klubben var selv opmærksom på problematikken og fik reglerne bekræftet af DBUs 
turneringsadministration.” 

RETSGRUNDLAGET 

1. Propositioner for Kvinde-LP

Af propositionerne for DBU’s Landspokalturnering for kvinder følger bl.a.: 

”§ 9.2 En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU eller en lokalunion udskrevet turnering, er kun 
spilleberettiget, når karantænen er afsonet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, 
hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt. En spiller er ikke spilleberettiget, hvis spilleren 
af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. Vedrørende de afsluttende runder hen-
vises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.” 

2. DBU’s Disciplinære bestemmelser

Af DBU’s Disciplinære Bestemmelser følger bl.a.: 

” – Karantæneregler 

1. Spillere

Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for
så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende runder, Kvinde-DM, (herunder disse holds del-
tagelse i Kvinde-LP), Herre-DS (herunder disse holds deltagelse i Herre-LPs afsluttende runder),
U19 Drenge DM, U17 Drenge DM, U18 Piger DM samt Futsal Ligaen.

[…] 

1d 1 spilledags karantæne udløses hver gang en spiller opnår/passerer følgende point: 

19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 

Hvis en spiller ved en tildeling opnår flere af ovennævnte tal tildeles 1 dags karantæne for hvert 
tal der er opnået/passeret. 

Hvis en spiller på en sæson kommer over 148 point behandles forseelsen individuelt. 
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1e Karantæner afsones straks på efterfølgende spilledage (jf. definition i turneringsreglemen-
terne), i henholdsvis turnerings- og pokalkampe på det hold, den pågældende forseelse blev 
begået, med mindre DBU på forhånd har meddelt dispensation til anden metode for afsoning. 
Karantænedage afsones separat i turnerings- og i pokalkampe. 

Uanset antallet af optjente karantænepoint bortfalder en karantæne, hvis den er optjent ved 
tildeling af et enkelt gult kort i en kamp i den sidste spillerunde i turneringen. 

[…] 

Hvis spilleren efter tildeling af rødt kort (enten to gule kort i samme kamp eller direkte rødt) 
har ikke-afsonede karantænedage på det tidspunkt hvor holdet forlader eller vinder pokaltur-
neringen, uanset om karantænen idømmes i forbindelse med seneste eller tidligere pokal-
kampe, afsones karantænen umiddelbart efter i den ordinære turnering på klubbens 1. hold.  

Uanset antallet af optjente karantænepoints bortfalder en karantæne, hvis den er optjent ved 
tildeling af et enkelt gult kort i den sidste kamp hvor spilleren forlader eller vinder pokalturne-
ringen.  

1f Alle ikke-afsonede karantænedage ved afslutningen af en turnering overføres til afsoning i 
førstkommende turnering. 

Optjente karantænepoint, der ikke har medført karantæne bortfalder ved afslutningen af hen-
holdsvis turnering og pokalturnering. 

[…] 

1j Ved karantænetildeling, vil klubberne modtage en karantæneskrivelse, som indeholder oplys-
ning om spillerens opsummerede pointantal. 

Såfremt en spiller er blevet indberettet, og klubben ikke har modtaget meddelelse om karan-
tænetildeling herfor, fritager dette ikke klubben for at undersøge, om spilleren er spilleberetti-
get. Det er klubbens ansvar, at karantæner afvikles retmæssigt. 

[…] 

6. Erklæres kampen tabt

Såfremt en kamp erklæres for tabt, beregnes til brug for målberegningen almindeligvis en score
på 0-3.”

3. Propositioner for DM i Kvindefodbold

Af propositionerne for DM i Kvindefodbold følger bl.a.: 

”§ 35.2  Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp 
for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den 
ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målsco-
ren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den discipli-
nære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.” 
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4. DBU’s love

Endelig følger af DBU’s love bl.a.: 

”Sanktioner 

§ 30  Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv.

30.1  Hvis en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkelt-
person, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har 

a) overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt adfærdskodeks,

[…]

kan Fodboldens Disciplinærinstans og Fodboldens Appelinstans træffe en eller flere af følgende 
disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: 

[…] 

7. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore.

Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turnerings-
point tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog
undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.”

APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Fodboldens Appelinstans bemærker indledningsvis, at det er uomtvistet i sagen, at Brøndby-spilleren Kamilla 
Lilhammer Karlsen som følge af udvisningen (to gule kort) i pokalfinalen den 18. maj 2019 mod Fortuna Hjør-
ring blev tildelt 25 karantænepoint, og at dette disciplinærforhold således udløste én spilledags karantæne i 
medfør af DBU’s Disciplinære Bestemmelsers pkt. 1d.  

Sagen for Fodboldens Appelinstans angår herefter, i hvilken efterfølgende turnering og kamp karantænen 
skulle afsones, idet pokalfinalen 2019 blev afviklet efter afslutningen af den ordinære turnering i sæsonen 
2018/2019.  

Det følger af § 9.2 i propositionerne for DBU’s Landspokalturnering for kvinder, at en spiller, der er idømt 
karantæne i en af DBU udskrevet turnering (her landspokalturneringen), kun er spilleberettiget, når karan-
tænen er afsonet. For de afsluttende runder i pokalturneringen, hvori finalen indgår, henvises der i bestem-
melsen til de disciplinære bestemmelser.  

De disciplinære bestemmelser fastslår i pkt. 1e, indledningsvis som hovedregel, at karantæner afsones straks 
på efterfølgende spilledage, i henholdsvis turnerings- og pokalkampe, på det hold, den pågældende forseelse 
blev begået, og at karantænedage afsones separat i turnerings- og i pokalkampe. For det tilfælde, at en spiller 
som følge af tildeling af rødt kort har ikke-afsonede karantænedage på det tidspunkt, hvor spillerens hold 
forlader eller vinder pokalturneringen, indeholder bestemmelsen den særlige regel, at karantænen da afso-
nes umiddelbart efter i den ordinære turnering på klubbens 1. hold. 

De disciplinære bestemmelser fastslår videre i pkt. 1f, at alle ikke-afsonede karantænedage ved afslutningen 
af en turnering overføres til afsoning i den førstkommende turnering. 
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Bestemmelserne må efter sammenhængen forstås således, at karantænen skulle afsones i den førstkom-
mende turneringskamp i den ordinære turnering, og da denne var slut, i den førstkommende turnering. 

Fodboldens Appelinstans tiltræder således, at spilleren var karantæneramt i første spillerunde af 
kvindeligaen, turneringskampen mod Farum BK/FC Nordsjælland den 3. august 2019, og at Brønd-byerne IF 
således benyttede hende i strid med reglerne. 

Spørgsmålet er herefter, om der foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at Brøndbyernes IF’s 
benyttelse af spilleren ikke skal sanktioneres med den sædvanlige sanktion. 

Fodboldens Appelinstans bemærker i denne forbindelse, at det er uomtvistet, at DBU’s turneringsadmini-
stration ved e-mail af 20. maj 2019 udsendte den i de disciplinære bestemmelsers pkt. 1j foreskrevne karan-
tæneskrivelse, og at klubben udtrykkeligt herved blev gjort opmærksom på særreglen om overførsel af ka-
rantæne fra pokalturneringen til den ordinære turnering. Turneringsadministrationen refererede i e-mail’en 
dog ikke reglen i de disciplinære bestemmelser pkt. 1f. 

Fodboldens Appelinstans bemærker i den anledning, at det er klubbernes ansvar at være bekendt med de 
regler, der gælder for afvikling af kampene, og at de disciplinære bestemmelser i pkt. 1j afslutningsvis fastslår, 
at det er klubbens ansvar, at karantæner afvikles retmæssigt.  

Den omstændighed, at karantænen ikke var angivet på DBU’s hjemmeside, kan ikke fritage Brøndbyernes IF 
for den udtrykkeligt fastsætte forpligtelse til at sikre korrekt karantæneafvikling. Det bemærkes herved, at 
den officielle meddelelse om karantæne gives i form af en karantæneskrivelse direkte til klubben, jf. de dis-
ciplinære bestemmelser pkt. 1j, og at ingen karantæner fra DBU’s landsdækkende turneringer på daværende 
tidspunkt var tilgængelige på DBU’s hjemmeside.  

Fodboldens Appelinstans finder således, at der ikke foreligger sådanne undskyldende omstændigheder, at 
der er grundlag for at ændre den fastsatte sanktion.   

På denne baggrund stadfæstes Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 8. august 2019, hvorved Brønd-
byernes IF taberdømmes i kvindeligakampen den 3. august 2019 mod Farum BK /FC Nordsjælland, og hvor-
efter kampens resultat blev ændret til 3-0 i sidstnævnte klubs favør.  

KENDELSE 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 8. august 2019 stadfæstes. 

Brøndby, den 20. september 2019 

Bloch Andersen 

Finn Lautrup  Jens Otto Johansen 




