
KENDELSE 
 

Afsagt den 17. januar 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 
 

Brøndbyernes IF – SBV 09 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Lørdag den 05. januar 2019 blev Futsal Ligakampen Brøndbyernes IF – SBV 09 spillet i Stadionhal 1 i Brøndby. 
Kampen sluttede 7-4 til Brøndbyernes IF. 
 
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning hvoraf det fremgår at en udvist spiller 
efterfølgende måtte tilbageholdes af vagter for ikke at komme hen til dommerne.  
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der efter en scoring af Brøndbyernes IF, hvor SBV 09 appellerer for hands, kommer flere spillere fra SBV 09 over 
til dommeren og slår ud med armene. 
 
At SBV 09’s nummer 5 modtager en advarsel, da han er den spiller som er mest pågående. 
 
At SBV 09’s målmand ligeledes modtager en advarsel da han ikke vil gå væk selvom han blevet bedt om dette 
to gange. 
 
At SBV 09’s målmand ikke vil oplyse det nummer han har på ryggen efter dommeren spørger om dette. 
 
At målmanden løfter på skuldrene og smiler som om det er dommerens problem og at han ikke vil oplyse det. 
 
At dommeren giver den anden advarsel for dette da han endvidere brokker sig mere. 
 
At dommerne efterfølgende bliver gjort opmærksomme på, at to vagter må holde målmanden tilbage for at 
han ikke kan komme hen til dommerne igen. 
 
At vagter måtte eskortere målmanden ud af hallen. 
 
At udvikleren også er vidne til dette. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SBV 09 
 
SBV 09 har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At SBV 09’s ansvarlige talte med dommerne efter kampen om det der var foregået på banen, og derfor troede 
at kampen var uddebatteret. 
 
At SBV 09 vil sige, som der ligeledes blev sagt til dommeren, at det selvfølgelig ikke er okay, at målmanden ikke 
ville opgive sit nummer. 
 
At dette er grunden til at han har modtaget og udstået sin karantæne. 
 
At SBV 09 ikke tør udtale sig om det med de to vagter da dette ikke er observeret af SBV 09. 



 
At situationen selvfølgelig er beklagelig.  
 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”Vis 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 med sin opførsel og handlinger har overtrådt Etisk Kodeks, 
herunder særligt etisk grundregel nummer 1 idet han har udvist utilbørlig og truende adfærd. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at dommerne ikke selv har observeret hændelsen med vagterne og 
at det ikke havde nogen indflydelse på kampen eller dommerne.  
 
På baggrund af ovenstående oplysninger har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet strafværdigheden af 
episoden og har på den baggrund fastsat sanktionen til en advarsel til SBV 09 og spilleren med henstilling til at 
sådan utilbørlig adfærd fra spillerne fremadrettet ikke accepteres. 
 
 
 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles SBV 09 og spilleren en advarsel, jf. 
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 17. januar 2019 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 

 


