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Afsagt den 12. maj 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Sat Af Pigeons – Lystrup Futsal, afviklet 13. marts 2022 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 13. marts 2022 blev Futsal Kvartfinalekampen mellem Sat Af Pigeons og Lystrup Futsal spillet i Val-
byhallen. Kampen sluttede 8-6 til Sat Af Pigeons. 
 
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning fra kampen til Fodboldens Disciplinærinstans ved-
rørende sikkerhedsmæssige forhold samt øvrige forhold omkring afvikling af kampen. 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der først var en tidtager 5 minutter før kampstart, hvorfor det var umuligt for dommere at få testet uret, 
 
At det således på grund af tidspres ikke var muligt at instruere tidtageren inden kampstart,  
 
At der ikke blev set vagter i hallen, 
 
At der kom en vagt til syne, da der i anden halvleg efter cirka 30 minutters spil, var en baneløber som jublede i 
forbindelse med et mål til Sat af Pigeons,  
 
At baneløberen løb forbi Lystrup Futsals bænk,  
 
At dommeren bad Sat af Pigeons om at tale med den sikkerhedsansvarlige, 
 
At der herefter kom en mand til stede, der under en grå hættetrøje havde en gul overtrækstrøje, 
 
At dommen efter kampen ikke kunne se nogle kontrollører, hvorfor dommertrioen måtte gå ud af hallen sam-
men med de mange tilskuere, og 
 
At der ikke var nogle til at tørre gulvet, hvorfor det blev gjort med en vest.  
 
 
REDEGØRELSE FRA SAT AF PIGEONS 
 
Sat af Pigeons har været forelagt dommerens indberetning. 
 
Sat af Pigeons har oplyst, at det ikke er korrekt, at tidtageren først ankom fem minutter før kampstart. Det er Sat 
af Pigoens opfattelse, at uret blev testet halvanden time før kampstart og at det virkede under hele kampen. 
Sat af Pigoens har oplyst, at uret kun delvist var opladet, hvorfor det blev opladet i et andet rum indtil kort før 
kampstart, hvor det lykkedes at få en forlængerledning til uret inde i hallen. Sat af Pigeons har hertil oplyst, at 
klubben arbejder videre på at forbedre forholdene i samarbejde med Københavns Kommune. 
 
Sat af Pigeons har desuden oplyst, at der var to vagter med veste på til kampen, men den ene var på toilettet 
i forbindelse med den omtalte scoring. Sat af Pigeons har beklaget, at den anden vagt ikke til stede i forbind-



else med målet. Sat af Pigeons har desuden beklaget, at der heller ikke var synlige vagter efter kampen, og at 
klubben vil følge op på det. Sat af Pigeons vil fremover vise dommerne, hvem de tilstedeværende vagter er, 
før kampen går i gang. 
  
Endvidere har Sat af Pigeons oplyst, at aftørring af gulvet desværre gik galt. Sat af Pigeons havde sørget for at 
have et håndklæde med, men klubben kunne ikke finde det, da det skulle bruges. Sat af Pigeons har oplyst, 
at klubben følger op på dette.  
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
I henhold til DBU’s love § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration på vegne af Fodboldens Discipli-
nærinstans. 
 
Det fremgår af § 16.7 i propositioner for Futsal-DM for herrer, at den arrangerede klub skal sørge for beman-
ding af tidtagerbordet til kampen, og at det kan medføre en bøde på 1.000 kroner, hvis klubben ikke lever op 
til dette. 
 
Det fremgår desuden af § 16.8 i propositioner for Futsal-DM for herrer, at den arrangerende klub skal sørge for 
der som minimum er to uniformerede kontrollører (iført tydelig vest) en halv time før kampstart og op til en time 
efter kampens slutning. 
 
Endvidere fremgår det, at § 16.9 i propositioner for Futsal-DM for herrer, at den arrangerende klub skal sørge 
for, at krav til hallen, sikkerhed og kampafvikling efterleves. I propositionerne er der henvist til disse krav. 
 
Af krav til afvikling af Futsal ligakampe fremgår det blandt andet, at bemandingen til tidtagerbordet skal være 
klar til instruktion fra dommeren en halv time før kampstart. Det fremgår videre af kravene, at der skal være 
kvalificerede personer til at tørre op fra gulvet, hvis der kommer væske på gulvet. Endvidere fremgår det af 
kravene, at værtsklubben skal have en sikkerhedsansvarlig, som har ansvaret for sikkerheden ved kampafvik-
lingen, og på kampdagen skal det fremgå tydeligt for alle involverede parter, hvem der er den sikkerhedsan-
svarlige. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Sat af Pigeons redegø-
relse, at Sat af Pigeons ikke har levet op til §§ 16.8 og 16.9 i propositioner for Futsal-DM for herrer, idet der ikke 
var et tilstrækkeligt antal uniformerede kontrollører til stede, og at Sat af Pigeons ikke har efterlevet kravene, 
der er henvist til i § 16.9. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og fastsat sanktio-
nen til en bøde på 5.000 kroner. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der er tale om flere forhold, hvor 
propositioner for Futsal-DM for herrer og de krav, der er fastsat i relation hertil, ikke er overholdt. Fodboldens 
Disciplinærinstans bemærker desuden, at Sat af Pigeons modtog en advarsel ved instansens kendelse af 10. 
marts 2021, hvor der ikke var tilstrækkelige kontrollører. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Sat af Pigeons tildeles en bøde på 5.000 kroner i medfør af §§ 16.8 og 16.9 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 12. maj 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
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