
KENDELSE 
 

Afsagt den 3. december 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Brøndbyernes IF 
 
 
 
 
SAGEN 
 
Søndag den 28. november 2021 blev Futsalligakampen mellem Albertslund IF og Brøndbyernes IF spillet på 
Albertslund Stadion. Kampen sluttede 2-4 til Brøndbyernes IF.   
 
I kampens 18. minut modtog en Brøndbyernes IF-spiller andet gule kort og dermed et rødt kort.  
 
Efterfølgende har dommeren foretaget en indberetning af spillerens ageren efter tildelingen af det røde kort.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har foretaget følgende indberetning af episoden: 
 
At pågældende spiller modtager en advarsel for usportslig opførsel, idet pågældende begår en forseelse for at 
gribe ind i eller stoppe et lovende angreb, ved at holde en modspiller. 
 
At idet pågældende i minuttet forinden har modtaget en advarsel, og nu modtager sin anden advarsel i samme 
kamp, udvises pågældende. 
 
At i pausen mellem 1. og 2. halvleg bliver dommertrioen, nærmere betegnet 2. dommeren, konfronteret på 
gangen ude foran omklædningsrummene, hvor pågældende, efter sin omklædning, opsøger en kommentar, 
og da 2. dommeren afviser pågældende, kvitterer pågældende med at fortælle hvor dårligt dømt det er. 
 
At endvidere, under afviklingen af 2. halvleg, har pågældende placeret sig i hallen på tilskuerrækken, lige bag 
tidtagerbordet. 
 
At herfra modtager kampens dommer, fra 3. dommeren, orientering om, at pågældende adskillige gange 
undervejs i 2. halvleg sidder og kommenterer højlydt på dommertrioens kendelser med upassende sprog.  
 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBYERNES IF 
 
Brøndbyernes IF har været forelagt dommerens indberetning, og har fået mulighed for at redegøre for 
episoden, og havde følgende bemærkninger: 
 
At i forhold til episoden i pausen, så forholder det sig sådan, at den pågældende spiller blev eskorteret ud af 
Brøndbyernes IF’s assistenttræner, og var under opsyn helt frem til omklædningsrummet. 
 
At idet udvisningen er sket i det 18. minut af første halvleg, så er den pågældende spiller ikke ude af 
omklædningen ved pausen, og derfor stiller Brøndbyernes IF sig uforstående overfor, at dette optrin skulle være 
sket i pausen. 
 
At dette optrin kan være sket efter kampen, da pågældende spiller efter kampen gerne ville have at vide, 



hvorfor han modtag de to gule kort. 
 
At spilleren tog kontakt til dommerne og fik besked på at gå væk, hvilket han efter eget udsagn imødekom.  
 
At ingen andre har set denne episode ske, hverken fra Brøndbyernes IF’s stab eller yderligere stab som var til 
stede som tilskuere, men det er Brøndbyernes IF’s bedste bud.  
 
At det er fuldstændig korrekt, at pågældende spiller befinder sig tre rækker bag tidtagerbordet i 2. halvleg. 
 
At den pågældende spiller var placeret så tæt på Brøndbyernes IF’s egen bænk, og der er ingen fra 
Brøndbyernes IF’s bænk der har hørt det pågældende. 
 
At idet det var en Tv-kamp, må Brøndbyernes IF formode, at dommerne har denne dokumentation klarlagt for 
Fodboldens Disciplinærinstans, så man kan komme til bunds i om der har været optrin, som har været 
upassende fra den pågældende spiller. 
 
At Brøndbyernes If kan notere sig, at spilleren er i Tv-billedet fra det 17.48 minut (nedadtællende), hvor man kan 
se placeringen på den pågældende spiller. 
 
At ydermere er Brøndbyernes IF’s bænk ikke blevet adviseret om, at spilleren har siddet og kommenteret på 
kendelserne i hallen. 
 
At Brøndbyernes IF derfor stiller sig uforstående overfor denne kommentar. 
 
At Brøndbyernes IF først bliver gjort bekendt med den upassende adfærd efter kampen, og derfor forstår man 
ikke, at man ikke er blevet gjort bekendt med dette under kampen, når dommerne tydeligt har været i 
kommunikation om denne udfordring. 
 
At Brøndbyernes IF har modtaget kampen fra SportLive, og kan ikke høre de pågældende kommentarer som 
dommertrioen beskriver, og derfor er man meget uforstående overfor denne forklaring ikke er blevet bragt til 
Brøndbyernes IF under kampen, så man præventivt har kunne gøre noget ved problemet. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Af de etiske grundregler for fodboldspillere, der fremgår af DBU’s Adfærdskodeks §3, fremgår det af §3.1 at man 
som fodboldspiller skal ”vise respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne 
gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg.” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren ved sine udtalelser overfor dommertrioen og den adfærd han 
viste efter det røde kort har overtrådt de etiske grundregler for fodboldspillere, herunder særligt §3.1 i DBU’s 
Adfærdskodeks.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne.  
 

***** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til de DBU’s Love §30.1 a) tildeles spilleren en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 
spilledages karantæne.  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 



 
Brøndby, den 3. december 2021 

  
Fodboldens Disciplinærinstans 
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