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KENDELSE 

Afsagt den 2. januar 2023 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Sat Af Pigeons-spiller 
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.  
 
I kampens 10. minut fik en Sat Af Pigeons-spiller direkte rødt kort og dermed udvisning. I forbindelse med det 
røde kort og umiddelbart efter det røde kort er der nogle episoder, som kampens dommer har indberettet. 
Kampens dommer har desuden sendt videooptagelser af episoden. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har indberettet, at Sat Af Pigeons-spilleren i forbindelse med det røde kort var aggressiv og 
skulle holdes tilbage af flere holdkammerater. Ifølge dommerens indberetning kaldte Sat Af Pigeons-spilleren 
dommeren ’fucking’ og et ord, som dommeren ikke hørte. Sat Af Pigeons-spilleren smed desuden sine albuebe-
skyttere ned i jorden foran egen bænk. Da Sat Af Pigeons-spilleren gik forbi Futsal Gentofte-spilleren, sagde han 
’jeg knepper dig i ansigtet’ og fortsatte mod tidtagerbordet, hvor han blev stoppet af holdkammerater. Da Sat 
Af Pigeons-spilleren gik mod omklædningsrummene, sparkede han til en stol samt en skraldespand, der blev 
ødelagt. I pausen blev dommerteamet af en kontrollør gjort opmærksom på, at Sat Af Pigeons-spilleren havde 
sagt, at han ville spytte kontrolløren i ansigtet, hvis kontrolløren ikke gik væk. 
 
Kampens dommer har vedlagt videosekvens af episoden. 
 
 
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 både klubben og Sat Af Pigeons-spilleren er kede af udvisningen og spillerens ad-
færd efter udvisningen. Klubben har desuden oplyst, at både klubben og spilleren finder, at opførslen er uac-
ceptabel, og at klubben har håndteret det internt. 
 
 
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. 
 
Det følger af § 2.1.3 i DBU’s adfærdskodeks, at personer, der er omfattet af adfærdskodekset, skal være op-
mærksomme på, hvilken indflydelse deres adfærd kan have på DBU’s omdømme og skal derfor opføre sig på 
en værdig og etisk måde og handle med fuld troværdighed og integritet til enhver tid. 
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Det følger videre af § 3.1 i DBU’s adfærdskodeks under etiske grundregler for fodboldspillere, at spillere skal vise 
respekt for med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem opførsel, handlinger, ud-
tryk og udtalelser samt ordvalg. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Sat Af Pigeons-spilleren ved sine handlinger efter udvisningen har over-
trådt DBU’s adfærdskodeks. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden, herunder at der var tale om flere episoder med 
spark til stol og skraldespand samt anvendelse af upassende ordvalg, og har på den baggrund fastsat sanktio-
nen til 36 yderligere karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, 
litra a. 
 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
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Sat Af Pigeons-spilleren tildeles en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne, jf. 

DBU’s love § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, litra a. 

 

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

 
 

Brøndby, den 2. januar 2023 

Fodboldens Disciplinærinstans 
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