
KENDELSE 

Afsagt den 3. november 2020 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Spiller, Brøndby IF 

SAGEN 

Lørdag den 24. oktober 2020 blev 3F Superligakampen Brøndby IF – FC Midtjylland spillet på Brøndby Stadion. 
Kampen sluttede 2-3 til FC Midtjylland.  
 
I kampens 80. minut modtog en Brøndby IF-spiller sit andet gule kort og dermed et rødt kort. På vej ud af 
banen valgte han at slå til en dør ind til spillerområdet hvorefter en rude blev knust.  
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at indlede en sag mod spilleren på 
baggrund af den pågældende handling efter udvisningen. 

 

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 

Brøndby IF har været forelagt videodokumentation af situationen og er blevet bedt om at redegøre for den. 
Brøndby IF havde følgende bemærkninger:  

At følgende bemærkninger er spillerens kommentarer til hændelsen. 

At spilleren går ud mod Brøndby IF’s omklædningsrum efter en advarsel der fører til udvisningen der i spillerens 
øjne er forkert. 

At da spilleren passerer døren ind til spillerområdet vælger han at slå til døren med flad hånd i frustration. 

At spilleren uheldigvis kommer til også at ramme ruden da hånden glider fra træværket og ned på ruden 
grundet sved efter at have spillet kamp. 

At spilleren selvfølgelig beklager at ruden knustes. 

At det ikke var spillerens hensigt at knuse ruden da han slet ikke regnede med at ramme den.  

At spilleren var frustreret over udvisningen idet han dermed efterlod sine holdkammerater i en svær situation, da 
Brøndby IF, efter at have været foran 2-0, var kommet på 2-2. 

At fodbold er følelser, og spilleren mener også der skal være plads til disse i sådan en omstændighed.  

At følgende er stadionchefens kommentarer til hændelsen. 

At den pågældende rude under alle omstændigheder skulle have været udskiftet da der allerede var en revne 
i denne efter et stativ til kampbolden havde ramt ruden ved kampen mod AC Horsens den 27. september 2020. 

At idet ruden rammes står stadionchefen nede i området og ser spilleren slå til døren med flad hånd hvorefter 
ruden knustes. 

At det foregår så hurtigt, at stadionchefen ikke når at se om spillerens hånd reelt rammer ruden, eller om det 
blot er revnen i glasset der forsager, at selve ruden går i stykker. 



At Brøndby IF ikke mener at denne hændelse skal have yderligere konsekvenser for spilleren. 

At sagen dels ikke er blevet indberettet af dommerteamet, så disse har ikke følt sig utrygge ved situationen på 
nogen måde. 

At det derudover på ingen måde var spillerens hensigt at gøre skade på døren. 

At idet døren allerede var skadet, blev ruden desværre knust. 

At såfremt kampen ville have været overværet af mellem 15.000 og 20.000 tilskuere, så ville hændelsen slet ikke 
have fået denne opmærksomhed, men da kampen nu bliver afviklet på samme måde som en træningskamp 
grundet Covid-19 omstændighederne, så kan hændelsen høres på Tv. 

At det ud fra denne redegørelse er Brøndby IF’s klare opfattelse, at der ikke er belæg for yderligere tiltag overfor 
den udviste spiller. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Steven Lustü har 
deltaget i sagens behandling.  

Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling. 

Af DBU’s adfærdskodeks under etiske grundregler for fodboldspillere fremgår det af pkt. 3.1 at ”vis respekt for 
dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, 
udtryk og udtalelser samt dit ordvalg.” 

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren ved sin handling efter udvisningen har overtrådt DBU’s 
adfærdskodeks, herunder særligt pkt. 3.1. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til 19 yderligere karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 

spilledags karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11. 

Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7. 

 

Brøndby, den 3. november 2020 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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