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KENDELSE 
 

Afsagt den 15. marts 2023 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Dalum IF, afbud til kamp 
 
 
SAGEN 
 
Lørdag den 11. marts 2023, klokken 13.00 skulle kamp i 3. division mellem Dalum IF og IF Lyseng have været 
spillet i Dalum. 
 
Fredag den 10. marts 2023 om aftenen meddelte Dalum IF til Divisionsforeningens turneringsadministrator, 
at klubben ikke kunne stille hold til kampen dagen efter. 
 
Divisionsforeningens turneringsadministrator har efterfølgende informeret Fodboldens Disciplinærinstans 
om Dalum IF’s afbud til kampen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DALUM IF 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har anmodet Dalum IF om at redegøre for afbud til kampen den 11. marts 
2023 mod IF Lyseng. 
 
Dalum IF har sendt en redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Kim Garde Madsen, Steven Lustü, 
Stig Pedersen 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 manglende kampafvikling i henhold til turneringsregler for Herre-DM 2022-2023.  
 
Det følger af § 25.1 i turneringsregler for Herre-DM 2022-2023, at hvis en klub uden lovligt forfald udebliver 
fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestids-
punkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af denne klub.  
 
Det følger videre af § 25.3 i turneringsregler for Herre-DM 2022-2023, at Fodboldens Disciplinærinstans af-
gør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det 
skal medføre tabt kamp for det ikke-spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tids-
punkt for kampens afholdelse. 
 
Endvidere følger det af § 25.4 i turneringsregler for Herre-DM 2022-2023, at Fodboldens Disciplinærinstans 
efter omstændighederne kan træffe andre disciplinære forholdsregler end nævnt i § 25.3. 
 
Det følger ligeledes af § 38.1 i turneringsregler for Herre-DM 2022-2023, at Fodboldens Disciplinærinstans 
behandler og afgør som første instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og pro-
testsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til DBU’s love § 30. 
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Fodboldens Disciplinærinstans vurderer ud fra sagens omstændigheder, herunder indberetningen fra Divisi-
onsforeningens turneringsadministrator og Dalum IF’s redegørelse, at Dalum IF burde have været i stand til 
at stille med hold, og at klubbens afbud til kampen den 11. marts 2023 ikke anses som lovligt forfald, jf. tur-
neringsregler for Herre-DM 2022-2023 § 25.1. På den baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet, 
at Dalum IF’s afbud til kampen er i strid med turneringsregler for Herre-DM 2022-2023. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at Dalum IF skal 
taberdømmes med cifrene 0-3 til IF Lyseng. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 25.000 kroner. Fodboldens Disciplinærinstans har ved fastsæt-
telsen af bøden blandt andet lagt vægt på, at der er tale om en alvorlig overtrædelse af turneringsregler for 
Herre-DM 2022-2023 ved at melde afbud til kamp i 3. division. 
 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Dalum IF taberdømmes 0-3 i medfør af turneringsregler for Herre-DM 2022-2023 § 25.1 og § 25.3, jf. DBU’s 
love § 30.1, nr. 7., jf. § 30.1, a). 
 
Dalum IF tildeles desuden en bøde på 25.000 kroner i medfør af DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes for Fodboldens Appelinstans inden 2 uger efter afsendelsen af kendel-
sen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 3. 
 
 

Brøndby, den 15. marts 2023 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 
 


