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KENDELSE 
 

Afsagt den 21. december 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Sat Af Pigeons – Albertslund IF, afviklet den 4. december 2022 
 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 4. december 2022 blev Futsal Ligakampen mellem Sat Af Pigeons og Albertslund IF spillet i Alberts-
lund. Kampen sluttede 4-5 til Albertslund IF. 
 
Kampens dommer har efter kampen sendt en indberetning til Fodboldens Disciplinærinstans vedrørende sik-
kerhedsmæssige forhold samt øvrige forhold omkring afvikling af kampen. 
 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har indberettet, at der i forbindelse med en kendelse om frispark i kampens 26. minut var en til-
skuer, der trådte ind på banen, fordi tilskueren var utilfreds med stedet, hvor frisparket skulle tages. Tilskueren 
henvendte sig desuden til dommerne, idet tilskueren mente, at dommerne ikke kendte futsalreglerne. Dom-
meren anmodede derfor Sat Af Pigeons’ træner og assistenttræner om at der kom en kontrollør til stede, der 
kunne sikre, at tilskueren ikke løb ind på banen igen. Dommeren blev i den forbindelse oplyst, at der var tale 
om en person med tilknytning til Dansk Boldspil-Union (DBU). 
 
Dommeren har desuden indberettet, at den samme tilskuer efter kampen henvendte sig ved dommernes om-
klædningsrum. Ifølge dommeren var tilskueren ikke tilfreds med dommerens kendelser. Idet dommerne var i 
gang med evaluering af kampen, bad dommeren tilskueren om at forlade omklædningsrummet. 
 
Endvidere har dommeren indberettet, at samme tilskuer om aftenen sendte dommeren en besked. I denne 
besked har tilskueren ytret sig negativt om dommerens præstation i kampen. 
 
Dommerens indberetning indeholdt et screen-shots af beskeden fra tilskueren samt videoklip af situationen, 
hvor tilskueren trådte ind på banen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SAT AF PIGEONS 
 
Sat af Pigeons har været forelagt dommerens indberetning. 
 
Sat af Pigeons har oplyst, at tilskueren ikke løb ind på banen, men Sat Af Pigeons kan ikke oplyse, om tilskueren 
muligvis har overtrådt sidelinjen. Sat Af Pigeons har også oplyst, at tilskueren havde en korrespondance med 
tredjedommeren og Albertslund IF’s bænk. Det er Sat Af Pigeons’ opfattelse, at tilskuerens henvendelse til 
dommerne var ment som en hjælp/sparring. Efter dommerens anmodning blev der herefter holdt øje med til-
skueren, så tilskueren ikke forlod sin plads under resten af kampen. 
 
Sat Af Pigeons har desuden oplyst, at tilskueren sammen med officials fra Albertslund IF og Sat Af Pigeons efter 
henvendte sig til dommerne i deres omklædningsrum for at høre om dommerne ville diskutere en række ken-
delser fra kampen. Dommerne meddelte, at de ikke ønskede at drøfte kendelser fra kampen. 
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REDEGØRELSE FRA TILSKUER 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har anmodet tilskueren om en redegørelse. 
 
Tilskueren har oplyst, at han anerkender, at han ikke skulle have henvendt sig til dommeren under kampen. 
Han har også oplyst, at han blot forsøgte at hjælpe dommerne i forbindelse med kendelse om frispark, fordi 
han mente, at der var tale om en klar dommerfejl. 
 
Tilskueren har desuden oplyst, at han sammen med officials fra Albertslund IF og Sat Af Pigeons efter kampen 
henvendte sig til dommerne ved deres omklædningsrum, fordi tilskueren ønskede at hjælpe dommerne. 
 
Endvidere har tilskueren oplyst, at tonen i beskeden til dommeren om aftenen efterfølgende kampen muligvis 
var for hård, men den var alene sendt for at hjælpe dommeren. Tilskueren har oplyst, at han ikke burde have 
sendt beskeden til dommeren, og at han beklager, at han sendte den. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen, Steven 
Lustü, Lars W. Knudsen og Niels Erik Søndergård har deltaget i sagens behandling.  
 
Det fremgår af § 16.2 i propositioner for Futsal-DM for herrer, at den arrangerende klub bærer ansvaret for 
kamp-arrangementet. 
 
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 og anbefalinger til afvikling af Futsal ligakampe fremgår det blandt andet, at der skal være fokus på at 
styre tilskuerne i hallen, både i forhold til siddepladser, adskillelse fra spillepladsen og eventuel adskillelse af 
hjemmebane- og udebane-tilskuere. Det fremgår ligeledes, at hvis der er tale om en højrisikokamp, skal der 
være et tilstrækkeligt antal kontrollører i hallen til at garantere for sikkerheden for alle parter. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Sat af Pigeons redegø-
relse, at Sat af Pigeons ikke har levet op til §§ 16.2 og 16.9 i propositioner for Futsal-DM for herrer med tilhø-
rende krav og anbefalinger til afvikling af Futsal liga kampe, idet der ikke var tilstrækkeligt styr på sikkerheden, 
hvorved der var en tilskuer, der trådte ind på banen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer desuden, at Sat Af Pigeons burde have sikret, at tilskueren ikke fik ad-
gang til dommernes omklædningsrum efter kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at Sat af Pigeons blev tildelt en bøde på 5.000 kroner ved instansens 
kendelse af 12. maj 2022, hvor der ikke var et tilstrækkeligt antal kontrollører. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og fastsat sanktio-
nen for så vidt angår Sat Af Pigeons til en bøde på 1.000 kroner. 
 
For så vidt angår tilskueren bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at tilskueren har en tilknytning til Dansk 
Boldspil-Union (DBU), og at tilskueren er omfattet af DBU’s love og regler, herunder DBU’s adfærdskodeks. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at tilskueren har udvist usportslig adfærd, jf. DBU’s love § 30.1, litra c, 
og at tilskueren har overtrådt DBU’s adfærdskodeks § 2.11.1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har fastsat sanktionen for så vidt angår tilskueren til en advarsel. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
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KENDELSE 
 

Sat af Pigeons tildeles en bøde på 1.000 kroner i medfør af §§ 16.2 og 16.9 i propositioner for Futsal-DM for herrer, 
jf. DBU’s love § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 
 
Tilskueren tildeles en advarsel i medfør af DBU’s love § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, litra c. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love §30.7. 
 
 

Brøndby, den 21. december 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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