
KENDELSE 

Afsagt den 3. december 2020 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Broager UI – Sønderborg Futsal 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 29. november 2020 blev Futsal Ligakampen Broager UI – Sønderborg Futsal spillet i Broager-Hallen. 
Kampen sluttede 4-4. 

Efterfølgende har både Sønderborg Futsal og kampens dommere foretaget indberetning fra kampen hvoraf 
flere forhold fremgår vedr. spillere og tilskuere. 

 

INDBERETNING FRA SØNDERBORG FUTSAL 

Sønderborg Futsal indberettede følgende: 

At Sønderborg Futsal ønsker at indberette Broager UI for deres opførsel da kampen var fløjtet af. 

At Sønderborg Futsal har vedhæftet en video der viser de forskellige episoder. 

At den der er mest alvorlig, er en Broager UI-spiller, der uprovokeret sender et knyttet slag imod hovedet på en 
Sønderborg-spiller. 

At der derudover er fire Broager-tilskuere der løber på banen med henblik på at jagte en Sønderborg-spiller. 

At i kampens sidste sekund begår en Sønderborg-spiller et frispark på en Broager-spiller. 

At dommeren giver Sønderborg-spilleren et gult kort hvorefter kampen slutter. 

At Sønderborg-spillerne begynder at gå ud af banen. 

At der dog sker det, at den Broager-spiller som er blevet begået frispark på vil have fat i Sønderborg-spilleren 
der begik frispark. 

At Sønderborg-spilleren går med ryggen til. 

At en anden Broager-spiller også vil have fat i Sønderborg-spilleren. 

At der er to personer der hurtigt opfatter dette, nemlig Broagers træner som spurter ind på banen og hen til sine 
spillere og en anden Sønderborg-spiller som ligeledes spurter hen til spillerne for at beskytte sin holdkammerat 
fra Broager-spillerne idet spilleren går med ryggen til og ikke ser hvad der sker bag ham. 

At der her opstår diskussion mellem Sønderborg-spilleren og de 2 spillere fra Broager. 

At idet de står og diskuterer er der en udskiftningsspiller fra Broager der løber ind på banen og sender et slag 
med knyttet hånd mod Sønderborg-spillerens hoved. 

At dette får tingene til at eskalere i stor tumult mellem Broager og Sønderborg-spillerne. 

At der dog heldigvis ikke er nogen andre spillere fra Broager eller Sønderborg der gør noget dumt i tumulten. 

At der i tumulten er 4 Broager-tilskuere som vælger at løbe på banen og vil have fat i Sønderborg-spilleren. 

At der her er en anden Sønderborg-spiller som er hurtig til at tage fat i den første spiller og få ham væk fra 
situationen. 



At Sønderborg Futsal ser tilskuernes indgriben i situationen på banen som en skærpende omstændighed 
grundet Corona-restriktionerne. 

At man samtidigt må henlede opmærksomheden på, at Broager UI ikke følger reglementet for at der skal være 
2 kvadratmeter plads på tilskuerpladserne pr. tilskuer, hvilket tydeligt fremgår af et vedhæftet billede. 

At Broager UI’s tilskuer nr. 1 er den der er mest aggressiv. 

At tilskuerne til dagligt spiller aktiv fodbold på Broagers serie 5 hold. 

At der her er en sikkerhedsvagt der er meget hurtig til at få fat i ham og få ham væk. 

At tilskueren dog bliver ved med at opsøge Sønderborg-spilleren flere gange, men hele tiden bliver holdt væk. 

At Broager UI’s tilskuer nr. 2 er faderen til den Broager-spiller der slår ud efter Sønderborg-spilleren. 

At tilskueren til dagligt er træner på Broagers serie 1 hold. 

At man kunne tænke at han løber på banen for at få fat i sin søn. 

At Tv-billederne desværre viser, at han også går efter at få fat i Sønderborg-spilleren. 

At Broager UI’s tilskuer nr. 3 til dagligt spiller på Broagers serie 5 hold. 

At tilskueren når at løbe ind på banen og skubbe til Sønderborg-spilleren, hvorefter han trækker sig væk fra 
situationen. 

At Broager UI’s tilskuer nr. 4 er ukendt for Sønderborg Futsal i forhold til hvilket tilhørsforhold han har til Broager. 

At Sønderborg Futsal dog er kommet frem til at tilskueren oprindeligt er fra Broager. 

At der kommer rimeligt styr på tingene da sikkerhedsvagterne fra Broager UI tager situationen meget alvorligt 
og agerer professionelt. 

At efter der er kommet styr på situationen er den dog ved at bluse lidt op igen da to af de føromtalte tilskuere 
bliver ved med at gå over mod Sønderborg-spillerne som er på vej ud af hallen. 

At tre Sønderborg-spillere er på vej ud af hallen. 

At den føromtalte far vælger at sætte efter spillerne i raskt tempo fra midten af banen og hen mod spillerne. 

At han på vej derhen siger nogle mindre uheldige ord, herunder ”skrid hjem til dit eget land”. 

At faderen når hen til den ene Sønderborg-spiller og står tæt på ham. 

At Sønderborg-spilleren i situationen giver faderen et skub så han kommer væk fra ham. 

At man på videoen kan se at der sidder 3 piger og hører hvad faderen siger og bliver meget forargede over 
det han siger. 

At Sønderborg Futsal desværre ikke har videomateriale på denne del da Broager har valgt at fjerne videoklippet 
fra sin YouTube-side og redigeret og lagt videoen op igen hvor den slutter efter slutfløjt. 

At Sønderborg Futsal dog nåede at sikre videodokumentation af situationen med spilleren der slår Sønderborg-
spilleren samt de fire tilskuere der løber på banen, hvorfor indberetningen omhandler dette, da dette er hvad 
Sønderborg kan dokumentere. 

At Sønderborg efterfølgende har været i dialog med ledende personer fra Broager og bedt dem om at tage 
ansvar for situationen samt afstand fra den spiller der slog og de tilskuere der løb ind på banen og give dem en 
konsekvens. 

At politiet har optaget en rapport på voldshandlingen og har ønsket at få videodokumentationen, som de har 
fået udleveret. 

At politiet bekræfter at de kan se slaget, og at der derfor også vil komme et retsligt efterspil. 

At Sønderborg-spilleren desuden har været til det obligatoriske tjek på hospitalet. 



At Sønderborg Futsal desuden henleder opmærksomheden på, at Broager UI under kampen har 4 trænere på 
bænken, men at Sønderborg Futsal på kamprapporten kan se, at der kun var påført én af disse på holdkortet. 

 

INDBERETNING FRA DOMMERNE 

Dommerne indberettede følgende: 

At efter slutfløjtet i kampen opstår en del tumult. 

At tumulten starter idet en Sønderborg Futsal-spiller puffer en modspiller kort efter slutfløjtet. 

At puffet takseres til en advarsel. 

At der efterfølgende opstår en massekonfrontation hvor flere spillere, officials og en tilskuer er involveret. 

At en tilskuer, en herre i grå trøje, med tilknytning til hjemmeholdet bevæger sig på banen med retning mod en 
Sønderborg Futsal-spiller. 

At Broager UI’s sikkerhedsvagter og officials hurtigt får bremset tilskueren og vist ham bort. 

At Broager UI’s øvrige tilskuere opførte sig uden problemer og bidrog til en god stemning kampen igennem. 

At ovenstående er de observationer dommertrioen gør i hallen. 

At på den efterfølgende videogennemgang ses en Broager UI-spiller der slår en Sønderborg Futsal-spiller i 
ansigtet. 

At Broager UI-spilleren bærer grøn overtrækstrøje og derfor ikke kan identificeres på rygnummeret på det 
tilgængelige videomateriale. 

At dommertrioen ikke ser forseelsen i hallen, og derfor bliver Broager UI-spilleren ikke straffet i hallen. 

 

REDEGØRELSE FRA DOMMERNE 

Dommerne har været forelagt Sønderborg Futsal indberetning og fået mulighed for at komme med 
bemærkninger hertil. Dommerne havde følgende bemærkninger: 

At dommertrioen har forholdt sig til Sønderborgs indberetning. 

At dommertrioen ikke har yderligere at tilføje, da de allerede har indberettet episoden i mail d. 30.11.2020. 

At den tilskuer som Sønderborg benævner ”tilskuer 1” er samme mand som dommertrioen beskriver som meget 
fremfarende. 

At dommerne ikke forholder sig til antallet af tilskuere og Corona-restriktioner da det ikke ligger indenfor 
dommernes ansvarsområde. 

At Broager UI’s holdkort rigtig nok kun var påført én official. 

At dommerne og Broager i god tid inden kampstart drøftede dette. 

At Broager forklarede, at de af tekniske årsager ikke kunne påføre flere navne, da de var kommet til at indsende 
holdkortet for tidligt. 

At 3. dommeren noterede navnene på de officials der opholdt sig i det tekniske område i god tid inden 
kampstart. 

 

REDEGØRELSE FRA BROAGER UI 

Broager UI har været forelagt Sønderborg Futsals indberetning, dommernes indberetning samt dommernes 
redegørelse og havde følgende bemærkninger: 



At i forbindelse med kampen mod Sønderborg Futsal har der været en kedelig episode i slutningen/efter 
kampen. 

At Broager UI vil forholde sig objektivt til den indberetning Sønderborg Futsal har lavet. 

At Broager UI vil tage stilling til anklagerne og episoderne der er opstået med Broager UI’s syn herpå. 

At nedenstående er Broager UI’s udlæg. 

At Broager UI ser, at intensiteten stiger de sidste 5 minutter af kampen. 

At dette er illustreret ved, at en af Sønderborg Futsal-spilleren, anføreren, vælger at sparke en stol ud på banen 
ovre fra dommerbordet/udskiftningsbænken. 

At tredjedommeren står lige ved siden af situationen, hvorfor han hurtigt går ind og fjerner stolen fra banen. 

At der ikke sker noget spilstop og kampen få lov til at køre videre. 

At kampen rammer slutfløjtet hvorefter en Sønderborg Futsal-spiller vælger at gennemføre en tackling på en 
Broager UI-spiller, der er broder til den spiller der slog/skubbede. 

At Sønderborg Futsals anfører korrekt modtager et gult kort for denne episode. 

At Broager UI’s spiller prompte rejser sig fra gulvet og siger/råber ”hvad fanden laver du?”. 

At Sønderborg Futsals anfører agerer korrekt og forlader området. 

At i forbindelse med denne situation løber en af Broager UI’s trænere ind på banen da han læser situationen 
og får afværget første bølge. 

At hans fokus herefter går på at sikre sig dommerens sikkerhed. 

At i samme sekund ses i videoen at en Sønderborg Futsal-spiller løber fra udskiftningsbænken over til Broager UI’s 
spiller, hvor han vælger at gå helt tæt på spilleren. 

At Broager UI har spurgt sine andre spillere tæt på situationen om deres oplevelse af episoden. 

At én af Broager UI’s spillere siger at ”Sønderborg Futsal-spilleren kommer spurtende fra udskiftningsbænken og 
konfronterer spilleren helt oppe i ansigtet og spørger ”hvorfor rejser du dig så hurtigt? Vil du slås?”. 

At en anden Broager-spiller i samme område ikke hører noget pga. støj i form af råberi. 

At denne spillers intention blot var at fjerne spilleren og Sønderborg-spilleren fra hinanden. 

At spilleren der slår, endnu en Broager-spiller, føler han skal hjælpe sin bror i situationen hvorfor han kommer frem 
til stedet hvor tumulten foregår. 

At spillerens intention har været at skubbe Sønderborg-spilleren væk fra sin bror. 

At i indberetningen skriver Sønderborg Futsal, at spilleren løber ind fra udskiftningsbænken. 

At dette ikke er korrekt. 

At som det kan ses i videomaterialet, går spilleren hen mod tumulten og løber de sidste stykke inden 
skubbet/slaget sker. 

At det i indberetningen noteres, at faderen løber på banen for at ”få fat i Sønderborg-spilleren”. 

At i videoen fremgår det tydeligt, at faderen løber ind på banen, skubber en Broager spiller væk og stiller sig 
mellem parterne. 

At faderen ikke går efter at få fat på en spiller fra Sønderborg Futsal. 

At man i videoen kan se at faderen går efter, men ikke jagter og prøver at få fat på Sønderborg Futsals ene 
spiller. 



At han stopper når han møder Broagers security og andre Sønderborg-spillere. 

At Sønderborg nævner, at Broager UI’s tilskuer 1 går efter spilleren i et mere raskt tempo efter samme episode 
som ved faderen, hvilket Broager UI kun kan give Sønderborg Futsal ret i. 

At videoen også viser dette, hvor security og den ene træner får vist ham tilbage mod tilskuerpladserne. 

At efter episoden med tilskuer 1 er der snak på midten af banen med dommerne og parterne går her hver deres 
retning. 

At efter der er faldet ro på går der 20 sekunder hvorefter der sker en ny episode der igen er med til at skabe 
tumult. 

At det i videoen ses, at Sønderborg Futsals nr. 11 snakker med Sønderborg Futsals træner på vej hen til 
dommerbordet hvorefter han markant skifter retning og går direkte mod Broager-spillerne som er i gang med 
at takke/klappe for opbakningen af supporten. 

At Sønderborg Futsals nr. 11 her konfronterer spilleren der blev puffet i kampens afslutning. 

At en af Broagers hjælpere ser dette hvorefter han og en Broager-spiller går imellem og prøver at få afværget 
situationen. 

At en anden Sønderborg-spiller bliver stående og diskuterer videre på trods af at flere Sønderborg-spillere 
forsøger at trække ham væk fra Broager-spillerne. 

At Sønderborgs sikkerhedsansvarlige til sidst får ham væk fra Broager-spillerne. 

At ud fra ovenstående må Broager UI konkludere, at man ikke er enige i anklagen om, at det er faderen og den 
anden tilskuer der optrapper konflikten efter der er kommet ro på begge lejre i flere omgange, men at det 
derimod er de to Sønderborg-spillere der er årsagen til at konflikten atter optrappes. 

At da Sønderborgs nr. 11 sammen med to andre spillere er på vej ud af hallen ses det at den føromtalte fader 
går langs tilskuerne med retning mod døren. 

At her siger faderen noget som får de 3 personer fra Sønderborg til at skifte retning og går mod ham ligesom 
faderen ligeledes går mod spillerne. 

At Broager UI erkender, at faderen burde have holdt sig væk. 

At anklagen om at faderen i raskt tempo sætter efter spillerne fra midten af banen og står tæt på Sønderborgs 
spiller hvorefter Sønderborgs spiller skubber ham væk ikke er korrekt. 

At idet dette indikerer at Sønderborgs spillere udelukkende forsøger at komme væk fra faderen, på trods af, at 
det tydeligt fremgår i videoen, at de skifter retning og går direkte mod faderen hvorefter skub forekommer. 

At videoen er fjernet, redigeret og lagt op igen, da Broager UI ikke ser grund til at der florerer en video der kan 
være skyld i yderligere splid og uroligheder mellem klubberne. 

At Broager UI vil have fokus på kampen og spillet i sin helhed og ikke på tumult og skænderier mellem spillerne. 

At Broager UI dog stadig har videoen i sin fulde længde som er vedlagt dette skriv som dokumentation for 
Broagers udlæg af sagen. 

At i forlængelse af ovenstående vil Broager UI’s bestyrelse påpege, at man finder det usmageligt at Sønderborg 
Futsal vælger at redigere i videoen som lægges på deres sociale medier således at sekvensen med 
slaget/skubbet gentages utallige gange i slowmotion. 

At dette udelukkende er med til at optrappe konflikten mellem klubberne, spillerne og ikke mindst tilhængerne. 

At Broager UI har henvendt sig til Sønderborg Futsals træner med henblik på at fjerne disse gentagelser af 
episoden. 



At idet træneren ikke var i stand til dette har Broager UI bedt trænerenom at slette opslaget og sætte et identisk 
opslag op med videoen i uredigeret tilstand. 

At følgende er vedr. holdkortet. 

At Broager UI op til kampen har haft tekniske fejl i form af udfyldelse af holdkortet, hvor Broager ikke kunne sætte 
alle trænerne på. 

At Broager vendte dette med 3. dommeren inden kampstart hvor han fik noteret de navne der skulle have 
stået. 

At følgende er vedr. Corona-restriktioner. 

At Sønderborg Futsal har påpeget at overholdelsen af Corona-regler ikke er sket. 

At Broager UI her gerne vil pointere, at inden alle tilskuerne har sat sig på pladserne, har Broager UI målt 1 meter 
næse til næse mellem hver plads, hvilket udgør 2kvm til hver. 

At Broager UI erkender, at tilskuerne ikke har været gode til at blive siddende på de faste pladser, hvorfor 
Broager til næste hjemmebanekamp vil stramme mere op omkring dette. 

At måden Broager UI vil løse dette på er, at alle bestyrelsesmedlemmer der kan den pågældende dato, vil 
møde op som officials og gå rundt og bede tilskuerne om at blive siddende på pladserne og ikke rykke sammen. 

At følgende er vedr. konsekvenser.  

At på videoen ses det, at Broager UI’s spiller skubber/slår, hvilket i en normal kamp vil blive takseret som et direkte 
rødt kort. 

At Broager UI ud fra dette har valgt at konsekvensen for spilleren der slog/skubbede er minimum 3 spilledages 
karantæne, hvor Broager UI vil afvente afgørelsen i sagen. 

At ud fra at Broager UI har kigget episoden igennem flere gange er man enige om, at tilskuernes adfærd skal 
have en konsekvens. 

At Broager UI samtidigt vil påpege, at tilskuernes adfærd anses som fuldstændigt uacceptabelt i Broager UI. 

At Broager UI er i gang med at få en redegørelse fra hver tilskuer omkring episoderne efter kampens slutfløjt. 

At dette gøres så Broager UI har en redegørelse fra tilskuerne i forhold til hvorfor de handler som de gør. 

At Broager UI’s bestyrelse herefter vil tage stilling til hvilken konsekvens, det skal have for de enkelte personer. 

At såfremt man ved afgørelsen af sagen skulle komme med konsekvenser for disse tilskuere, så vil Broager UI 
selvfølgelig efterfølge dette. 

At Broager UI håber, at materialet vil blive gennemgået grundigt, så Fodboldens Disciplinærinstans kan få egen 
tolkning af episoderne og på denne baggrund komme med en afgørelse. 

 

 FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 

Af Propositioner for Futsal-DM for Herrers §16.2, fremgår det at ”Det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken 
klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamp-arrangementet.” 

På baggrund af tilskuernes indtræden på banen og ageren blandt spillerne vurderer Fodboldens 
Disciplinærinstans, at Broager UI ikke har levet op til det arrangøransvar der fremgår af Propositioner for Futsal-
DM for Herrers §16.2. 



Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000. 

Det følger af de Disciplinære bestemmelsers 2i 1) litra a) at Fodboldens Disciplinærinstans efter klage eller af 
egen drift, evt. ved anvendelse af Tv-optagelser som supplerende bevismateriale undtagelsesvis kan vælge at 
a) ”Sagsbehandle situationer/episoder, som dommeren, linjedommeren eller 4. dommeren ikke har set og 
vurderet under kampen, og som indebærer en forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller 
som i øvrigt er udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig er voldsom.” 

Det fremgår af Futsallovens §12 at en spiller eller udskiftningsspiller skal udvises, hvis han ”Gør sig skyldig i spil, som 
i alvorlig grad er utilladeligt.” og ”Gør sig skyldig i voldsom adfærd.” 

Fodboldens Disciplinærinstans finder, på baggrund af Sønderborg Futsals indberetning, dommernes 
indberetning og redegørelse samt Broager UI’s redegørelse, at Broager UI-spilleren har gjort sig skyldig i voldsom 
og utilladelig adfærd i alvorlig grad, ved med knyttet hånd at slå ud efter en Sønderborg Futsal-spiller. 

Idet denne voldsomme handling havde medført en direkte udvisning tildeles spilleren 36 karantænepoint, 
svarende til 2 spilledages karantæne. 

Det følger endvidere af de Disciplinære bestemmelsers 2i 1) litra d) at Fodboldens Disciplinærinstans efter klage 
eller af egen drift, evt. ved anvendelse af Tv-optagelser som supplerende bevismateriale undtagelsesvis kan 
vælge at ” Forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning.” 

Idet spilleren gør sig skyldig i voldsom adfærd og en adfærd der i alvorlig grad anses som utilladelig finder 
Fodboldens Disciplinærinstans det relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers 2i 1 litra d) i brug. På denne 
baggrund tildeles spilleren en tillægsstraf for den voldsomme og utilladelige adfærd i alvorlig grad på yderligere 
36 karantænepoint, svarende til yderligere 2 spilledages karantæne. 

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at Broager UI var i kontakt med 3. dommeren forud for kampen og 
fiksede problemerne med holdkortet og i øvrigt vil tage tiltag i forhold til overholdelsen af Corona-reglerne. På 
denne baggrund vil Fodboldens Disciplinærinstans ikke foretage sig yderligere i forhold til disse 
omstændigheder. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Propositioner for Futsal-DM for Herrer”, §16.2 tildeles Broager UI en bøde på kr. 5.000 jf. DBU’s 
Love §30.1, nr. 3, jf. §30.1, litra a). 

Med henvisning til de Disciplinære bestemmelsers 2i, nr.  1), litra a), tildeles spilleren 36 karantænepoint, svarende 
til 2 spilledages karantæne jf. DBU’s Love §30.1, nr. 11, jf. §30.1, litra a). 

Med henvisning til de Disciplinære bestemmelsers 2i, nr. 1), litra d), tildeles spilleren en tillægsstraf på 36 
karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne jf. DBU’s Love §30.1, nr. 11, jf. §30.1, litra a).   

Kendelserne er endelige, jf. DBU’s Love § 30.7. 
 

 

Brøndby, den 3. december 2020 

 
Fodboldens Disciplinærinstans 
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