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KENDELSE 

Afsagt den 28. september 2022 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Middelfart Boldklub – VSK Aarhus, afviklet 10. september 2022 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 10. september 2022 3. divisionskampen mellem Middelfart Boldklub og VSK Aarhus spillet på Mid-
delfart Stadion. Kampen sluttede 2-1 til Middelfart Boldklub.  
 
Kampens dommer har efter kampen sendt en indberetning til Fodboldens Disciplinærinstans i overensstem-
melse med retningslinjer for dommere i kampe i Herre-DM og Herre-LP. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet, at dommeren og linjedommerne efter kampen forlod spillepladsen for at gå mod 
omklædningsrummene. På vejen til omklædningsrummene blev dommerteamet mødt en yderst ophidset og 
aggressiv tilskuer, der trådte helt ind på livet af dommeren, hvor tilskueren råbte dommeren direkte ind i hove-
det. 
 
Dommeren har desuden indberettet, at dommerteamet ikke umiddelbart følte sig truet, da det blot var ver-
bale udbrud fra tilskueren. Dommeren har imidlertid sendt indberetningen, fordi der ikke var nogle kontrollører 
til stede. Det er dommerens opfattelse, at det er i strid med krav til danske fodboldstadioner punkt 40 om sik-
ring af spiller- og dommerpassage ved ankomst og afgang til og fra stadion. 
 
Endvidere har dommeren indberettet, at dommertrioen gjorde hjemmeholdets træner opmærksom på, at det 
er hjemmeholdets forpligtelse at sikre dommertrioens færden til og fra banen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA MIDDELFART BOLDKLUB 
 
Middelfart Boldklub har været forelagt dommerens indberetning. 
 
Middelfart Boldklub har oplyst, at klubben kan bekræfte, at der ikke var kontrollører til stede til kampen den 10. 
september 2022. 
 
Middelfart Boldklub har desuden oplyst, at klubben i flere år har benyttet det samme selskab, som stiller med 
uddannede kontrollører samt sikkerhedschef til klubbens hjemmekampe, og at der aldrig tidligere har været 
problemer med selskabet. Til kampen mod VSK Aarhus den 10. september 2022 kom der ved en menneskelig 
fejl fra selskabet side ikke kontrollører til kampen. Endvidere har Middelfart Boldklub oplyst, at det ikke var mu-
ligt at komme i kontakt med selskabet, da klubben inden kampstart blev opmærksom på, at der ikke var mødt 
kontrollører op. 
 
Middelfart Boldklub har anført en række omstændigheder omkring dommernes håndtering af situationen. 
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FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, Kim Garde 
Madsen, Steven Lustü og Niels Erik Søndergård har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i medfør af Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har tidligere udsendt skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-DM med en re-
degørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser af cirkulære 
om sikkerhed og orden på stadion.  
 
Det fremgår af cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 1.1, at den arrangerende klub har ansvaret for, 
at kampene afvikles i god ro og orden, uden at spillere, officials og tilskuere forulempes, lider overlast eller brin-
ges i fare og uden, at der sker skade på bygninger og løsøre. 
 
Det fremgår videre af cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 18.1, det er den arrangerende klubs an-
svar at anvende stadions fysiske indretning og bemanding til at bidrage til en rolig, forsvarlig og ordentlig afvik-
ling af kampene.  
 
Endvidere fremgår det, at cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 8.1, at den arrangerende klub er an-
svarlig for at engagere et tilstrækkeligt antal kvalificerede kontrollører (dvs. autoriserede personer, som udfører 
kontrolløropgaver), og at sikre en intern organisation, som muliggør, at klubben før, under og efter kampen 
kan bidrage til ro og orden på stadion. 
 
Endelig fremgår det af Divisionsforeningens krav til danske fodboldstadioner punkt 40, at der skal være’ sikring 
af spiller- og dommer-passage ved ankomst/afgang til/fra stadion samt fra/til omklædning og bane’. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Middelfart Boldklubs rede-
gørelse, at Middelfart Boldklub ikke har levet op til kravene i cirkulære om sikkerhed og orden på stadion samt 
krav til danske fodboldstadioner, da der ikke var kontrollører til stede ved kampen den 10. september 2022. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at Middelfart Boldklubs bemærkninger om dommernes håndtering 
ikke kan føre til andet resultat. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Middelfart Boldklubs tilfælde er den første indberetning in-
stansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og 
orden på stadion, der kan tilregnes Middelfart Boldklub. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.  
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Middelfart Boldklub tildeles en advarsel i medfør af cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 21.1, jf. DBU’s 
love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 
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Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 28. september 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 


	KENDELSE

