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Afsagt den 23. marts 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Hjørring Futsal Klub-spiller 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 18. marts 2022 blev kvartfinalekampen i Futsal-DM for herrer mellem Hjørring Futsal Klub og Aalborg 
Futsal Klub spillet i Hallen Park Vendia i Hjørring. Kampen sluttede 3-1 til Hjørring Futsal Klub. 
 
Efter kampen har Aalborg Futsal Klub indgivet en protest vedrørende en episode i kampens 39. minut, hvor en 
Hjørring Futsal Klub-spiller ramte en Aalborg Futsal Klub-spiller med sin albue.  
 
Aalborg Futsal Klub har vedlagt tv-optagelser fra episoden. 
 
 
REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren er anmodet om en redegørelse fra kampen og tv-optagelserne fra Aalborg Futsal Klub. 
 
Dommeren har oplyst, at dommerteamet ikke så episoden i kampen, da den var skjult for dommeren. På bag-
grund af tv-optagelserne er det dommerens vurdering, at Hjørring Futsal Klub-spilleren burde være blevet udvist 
for slag med albuen, idet dommeren betragter det som voldsom adfærd. 
 
 
REDEGØRELSE FRA HJØRRING FUTSAL KLUB 
 
Hjørring Futsal Klub har været forelagt tv-optagelser af episoden og dommerens redegørelse, og fået mulighed 
for at redegøre for episoden.  
 
Hjørring Futsal Klub har oplyst, at Hjørring Futsal Klub-spilleren ramte en Aalborg Futsal Klub-spiller med sin albue, 
som det fremgår af tv-optagelserne. Det er imidlertid Aalborg Futsal Klubs opfattelse, at slaget med albuen var 
uden kraft, og at det ikke kan betegnes som voldsom adfærd. Det er desuden Hjørring Futsal Klubs opfattelse, 
at det ser mere voldsomt ud på tv-optagelserne, end det var i realtid under kampen. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Denne sag afgjort af DBU’s administration på vegne af Fodboldens Disciplinærinstans, jf. DBU’s love § 21.5. 
 
Det fremgår af de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1), litra a, at Fodboldens Disciplinærinstans efter en klage 
eventuelt ved anvendelse af tv-optagelser som supplerende bevisførelse undtagelsesvis kan vælge at sagsbe-
handle situationer/episoder, som dommeren, linjedommeren eller 4. dommeren ikke har set og vurderet under 
kampen, og som indebærer en forseelse, hvor en spiller udsætter en modspiller for fare, eller som i øvrigt er 
udtryk for en adfærd, der i alvorlig grad er utilladelig eller voldsom. 
 
Det følger af futsalloven §12, at der foreligger ’voldsom adfærd, når en spiller anvender eller forsøger at an-
vende unødig stor kraft eller brutalitet mod en modspiller, uden at det sker i kamp om bolden. Voldsom adfærd 
foreligger også ved en tilsvarende handling mod en medspiller, official, medlem af dommerteamet, tilskuer eller 
nogen anden person. Det er ikke afgørende, om der opstår fysisk kontakt.’ 
 



Det følger videre af futsalloven § 12, at en spiller eller reserve, som er skyldig i voldsom adfærd skal udvises. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens redegørelse og tv-optagelserne vedrø-
rende episoden, at Hjørring Futsal Klub-spilleren ved albueslaget har gjort sig skyldig i voldsom adfærd i medfør 
af futsalloven §12. Fodboldens Disciplinærinstans har blandt andet lagt vægt på, at dommeren har vurderet, 
at Hjøring Futsal Klub-spilleren burde været blevet udvist. 
 
På denne baggrund finder Fodboldens Disciplinærinstans, at Hjørring Futsal Klub-spilleren skal tildeles 36 karan-
tænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne, jf. de disciplinære bestemmelser § 2a, litra c.1, jf. § 2b, jf. DBU’s 
love § 30.1, nr. 11. 
 
 

***** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Hjørring Futsal Klub-spilleren tildeles 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne, jf. de disciplinære 
bestemmelser 2a, litra c.1, jf. § 2b, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 

 
Brøndby, den 23. marts 2022 

 
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat 
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