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KENDELSE 
 

Afsagt den 22. marts 2023 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Dalum IF-spiller 
 
 
SAGEN 
 
Lørdag den 18. marts 2023 blev kamp i 3. division mellem Vanløse IF og Dalum IF spiller på Vanløse Idræts-
park. Kampen sluttede 5-1 til Vanløse IF.  
 
Kampens dommer har indberettet, at en Dalum IF-spiller efter kampen ødelagde en dør til Dalum IF’s om-
klædningsrum. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans er i besiddelse af billeddokumentation af den ødelagte dør. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DALUM IF 
 
Dalum IF har været forelagt dommerens indberetning og billeddokumentation. 
 
Dalum IF har sendt en redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Niels Erik Søndergård, Stig Peder-
sen, Kim Garde Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag relateret 
til DBU’s love og reglerne i DBU’s adfærdskodeks.  
 
Af DBU’s love § 30.1, litra c, fremgår det, at der kan fastsættes disciplinære foranstaltninger over for en spiller, 
der har udvist usportslig adfærd. 
 
Det følger af § 2i, nr. 1, litra d, i de disciplinære bestemmelser, at Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift 
kan behandle sager og som følge heraf forhøje eller nedsætte karantænepoint. 
 
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, handlin-
ger, udtryk og udtalelser samt ordvalg. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Dalum IF-spilleren ved sin adfærd i omklædningsrummet har udvist 
usportslig adfærd i medfør af DBU’s love, og at han ligeledes har overtrådt DBU’s adfærdskodeks §§ 2.1.3 og 
3.1. Fodboldens Disciplinærinstans har taget de forhold, der er anført i Dalum IF’s redegørelse i betragtning. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne, jf. DBU’s adfærdskodeks § 5.1, jf. DBU’s 
love § 30.1, nr. 11, jf. de disciplinære bestemmelser § 2i, nr. 1, litra d. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Dalum IF-spilleren tildeles en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne, jf. DBU’s 
adfærdskodeks punkt 5.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 litra a. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 22. marts 2023 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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