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KENDELSE 
 

Afsagt den 22. december 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Sat Af Pigeons – Futsal Gentofte, afviklet 7. december 2022 
 
 
 
SAGEN 
 
Onsdag den 7. december 2022 blev Futsal Ligakampen mellem Sat Af Pigeons og Futsal Gentofte spillet i Val-
byhallen. Kampen sluttede 4-2 til Sat Af Pigeons. 
 
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 scoring i det 30. minut ikke var tilstrækkeligt styr på sikker-
heden, idet ikke under 5 tilskuere løb på banen for at juble sammen med Sat Af Pigeons’ spillere. Dommeren 
har også oplyst, at der efterfølgende var tilstrækkeligt styr på sikkerheden i det hjørne, hvor tilskuerne var løbet 
på banen fra. 
 
Dommeren har desuden indberettet, at det er dommerens opfattelse, at den ene kontrollør var under 18 år 
gammel. 
 
Endvidere har dommeren indberettet, at der minimum to gange ikke var styr på uret i hallen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SAT AF PIGEONS 
 
Sat af Pigeons har været forelagt dommerens indberetning. 
 
Sat af Pigeons har oplyst, at klubben havde informeret tilskuerne om sikkerhedsreglerne inden kampen, herun-
der om konsekvenserne ved at løbe på banen. 
 
Sat Af Pigeons har desuden oplyst, at målscoreren ved det omtalte mål løb ud mod sidelinjen. I den forbin-
delse løb nogle drenge hen til målscoreren for at fejre det sammen med målscoreren. Ifølge Sat Af Pigeons var 
de tilskuere, der løb hen til målscoreren, hurtig tilbage på deres pladser. Herefter har Sat Af Pigeons’ kontrollør 
indskærpet over for disse tilskuere, at de ikke måtte løbe på banen.  
 
Endvidere har Sat Af Pigeons oplyst, at klubben vil overveje muligheden for ekstra sikkerhedspersonale ved lig-
nende kampe. Sat Af Pigeons vil ligeledes fremover informere tilskuerne endnu tydeligere om sikkerhedsreg-
lerne, herunder at der vil ske bortvisning ved baneløb. 
 
Endelig har Sat Af Pigeons omkring de tekniske udfordringer med uret oplyst, at det er Københavns Kommune, 
der ejer Valbyhallerne, og dermed også det tekniske udstyr. Sat Af Pigeons havde forud for kampen skrevet til 
Københavns Kommune for at sikre, at teknikken ville virke til kampen, og dette havde Københavns Kommune 
bekræftet. Da Sat Af Pigeons ankom til hallen for at teste udstyret i god tid, var der alligevel nogle udfordringer 
med blandt andet strømledningen, hvorfor tidtageren måtte holde på ledningen på en bestemt måde for at 
få det til at virke. Derudover var der lidt forsinkelse på signalet til måltavlen i hallen.  
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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 Discipli-
nærinstans. 
 
Det fremgår af § 16.2 i propositioner for Futsal-DM for herrer, at den arrangerende klub bærer ansvaret for 
kamp-arrangementet. 
 
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 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 løb mindst 5 tilskuere på banen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer desuden, at der var problemer med tidtagningen under 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 blandt andet ikke var et tilstrækkeligt antal kontrollører. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at Sat Af Pigeons blev tildelt en bøde på 1.000 kroner ved 
instansens kendelse af 21. december 2022, hvor der var en tilskuer, der trådte ind på banen og efterfølgende 
henvendte sig til dommerne ved deres omklædningsrum, fordi tilskueren var utilfredshed med en kendelse un-
der kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og fastsat sanktio-
nen til en bøde på 1.500 kroner. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Sat af Pigeons tildeles en bøde på 1.500 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). 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 

Brøndby, den 22. december 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
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