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KENDELSE 

Afsagt den 2. januar 2023 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Sat Af Pigeons-tilskuer 
SAGEN 
 
Lørdag den 10. december 2022 blev Futsal ligakampen mellem Futsal Gentofte og Sat Af Pigeons spillet i Gen-
tofte Sportspark. Kampen sluttede 12-0 til Futsal Gentofte.  
 
Kampens dommer har indberettet, at der var en tilskuer med tilknytning til Sat Af Pigeons, der flere gange un-
der kampen trådte ind det tekniske felt hos Sat Af Pigeons. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har indberettet, at Sat Af Pigeons-tilskueren, der var tilskuer til kampen, flere gange under 
kampen trådte ind i det tekniske felt hos Sat Af Pigeons. Dommeren har oplyst, at tilskueren tidligere har været 
træner i Futsal ligaen. Ifølge dommerens indberetning trådte tilskueren ind i det tekniske felt hos Sat Af Pigeons 
for at coache, ligesom tilskueren opsøgte kampens 3. dommer. Dommeren har ud fra videooptagelser fra kam-
pen oplyst, at det skete i 5 tilfælde. 
 
Kampens dommer har desuden indberettet, at tilskueren i pausen henvendte sig til dommerne og oplyste, at 
der ville komme to protester over dommernes præstationer. Ifølge dommerens indberetning har tilskueren des-
uden sagt, at dommerne herefter ’er færdige i ligaen’. 
 
Endvidere har dommerne indberettet, at tilskueren har opholdt sig i Sat Af Pigeons’ omklædningsrum før kamp-
start, i pausen og efter kampen. 
 
Kampens dommer har vedlagt videosekvenser af episoderne. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SAT AF PIGEONS 
 
Sat Af Pigeons har været forelagt dommerens redegørelse samt videosekvensen, som Fodboldens Disciplinær-
instans har været i besiddelse af. 
 
Sat Af Pigeons har oplyst, at tilskueren henvendte sig til tidtagerbordet på grund af høj musik i hallen samt at der 
var glatte klistermærker på gulvet i hallen. Sat Af Pigeons har oplyst, at klubben og tilskueren inden kampen 
havde forsøgt at gøre opmærksom på dette. 
 
Omkring henvendelsen til dommerne i pausen har Sat Af Pigeons oplyst, at det er korrekt, at tilskueren henvendte 
sig til dommerne, idet der ville blive sendt en klage. Tilskueren har benægtet at have sagt, at dommerne ’er 
færdige i ligaen’. 
 
Sat Af Pigeons har desuden oplyst, at tilskueren har ansvar for tøj, bolde og udstyr, hvorfor han har befundet sig 
i omklædningsrummet før og efter kampen. Han har desuden været i omklædningsrummet i pausen, fordi der 
tidligere i kampen var en udvisning af en Sat Af Pigeons-spiller.  
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FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
I henhold til DBU’s love § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration på vegne af Fodboldens Disciplinær-
instans. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det fremgår af futsallovens § 1, at det tekniske område er en spe-
ciel zone for officials og spillere, og at det af turneringsreglementet fremgår, hvor mange officials der må ophold 
sig i det tekniske område. Det følger videre af § 1 i futsalloven, at kun én official ad gangen har ret til at stå op i 
det tekniske område og give taktisk vejledning under kampen. Det følger desuden af § 19.1 i propositioner for 
futsal-DM for herrer, at banen og området omkring banen skal afmærkes som anført i futsalloven og at indtil 15 
personer må opholde sig i det tekniske felt, heraf maksimalt 9 reservespillere og maksimalt 6 trænere/officials. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det af videosekvenser fra kampen fremgår, at tilskueren flere 
gange trådte ind i det tekniske felt under kampen, og at tilskueren ikke fremgår af holdkortet til kampen som 
official. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at tilskueren ikke var berettiget til at opholde sig i det tekniske felt, idet han 
ikke var anført som official, jf. § 19.1 i propositioner for Futsal-DM for herrer, jf. futsallovens § 1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at tilskueren henvendte sig til tidtagerbordet og kampens 3. 
dommer, samt at han i pausen henvendte sig til dommerne for at oplyse, at der ville blive indsendt en klage 
over dem. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker i den forbindelse, at Sat Af Pigeons ikke har redegjort for 
tilskuerens rolle udover, at han var ansvarlig for tøj, bolde og udstyr. 
 
Da Sat Af Pigeons ikke har redegjort for tilskuerens rolle under kampen og da han ikke var anført som official til 
kampen, bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at Sat Af Pigeons burde have sikret, at tilskueren ikke hen-
vendte sig til dommerne til dommerne i pausen på vegne af klubben. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og fastsat sanktionen 
til en advarsel. 
 
 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

 

Sat Af Pigeons tildeles en advarsel i medfør af § 19.1 i propositioner for Futsal-DM for herrer, jf. DBU’s love § 30.1, 

nr. 1, jf. § 30.1, a). 

 

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

 
 

Brøndby, den 2. januar 2023 

Fodboldens Disciplinærinstans 


	KENDELSE

