
KENDELSE 

Afsagt den 24. januar 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

SUB Sønderborg Inter, Midtals Futsal – Hjørring Futsal Klub 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 25. november 2018 blev Futsal Ligakampen Midtals Futsal og Hjørring Futsal Klub spillet i 
Augustenborghallerne i Augustenborg. Kampen sluttede 5-4 til Hjørring Futsal Klub. 

Af dommerens indberetning fremgår det at kampen bliver overvåget af SUB Sønderborg Inter og at en tilskuer 
fra SUB Sønderborg Inter midt i 2. halvleg går direkte ind i siden på dommer 2.  

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At kampen bliver overvåget af holdet fra SUB Sønderborg Inter og en official.  

At der midt i 2. halvleg går en tilskuer/official fra SUB Sønderborg Inter direkte ind i siden på dommer 2. 

At dommeren henvender sig til Midtals Futsals bænk for at få tilskueren væk fra hallen. 

At dommeren fortæller, at hvis der sker en lignende episode igen, så vil kampen blive afbrudt. 

At tilskueren under hele kampen stod ved udgangen til hallen sammen med holdet fra SUB Sønderborg Inter. 

At dommer 2 ser han gået ud mod banen. 

At dommer 2 løber mod mållinjen og får et skulderskub da han er ud for den pågældende tilskuer. 

At det er helt bevidst at tilskueren går efter at ramme dommer 2.  

At dommer 2 fløjter og siger at tilskueren skal gå ud af hallen. 

At tilskueren bare stiller sig tilbage til udgangen. 

At SUB Sønderborg Inter begynder at juble over hændelsen. 

At dommerne går over til Midtals Futsals hold og siger at de skal få tilskueren ud af hallen. 

At de siger, at de ikke kan gøre en tilskuer noget. 

At dommerne siger, at det kan og skal de idet tilskueren har skubbet dommer 2. 

At Midtals Futsal råber på tværs af banen, at den pågældende tiskuer skal gå ud. 

At tilskueren bliver i hallen, og det først er da Midtals Futsal begynder at gå mod ham at han går ud af hallen. 

At spillet er stoppet i 3-4 minutter. 

 

REDEGØRELSE FRA MIDTALS FUTSAL 

Midtals Futsal har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 



At følgende er modtaget fra Midtals Futsals to trænere 

At Midtals Futsal hører at der er sket noget med dommer 2. 

At en tilskuer har skubbet til dommeren. 

At dommerne henvender sig til Midtals Futsal om at tilskueren skal fjernes. 

At den ene træner er på vej derover, men hvad der præcist sker vides ikke. 

At dommer derefter truer med at stoppe kampen hvis ikke tilskueren forlader hallen. 

At den ene træner råber til tilskuerne fra SUB Sønderborg Inter, at hvis ikke der forlader hallen, så stopper 
dommerne kampen. 

At SUB Sønderborg Inter efterkommer forespørgslen og forlader hallen hvorefter kampen spilles videre uden 
uroligheder. 

At den anden træner kan tilslutte sig disse kommentarer. 

At det er korrekt, at den ene træner er på vej over til tilskuerne, men at der bliver råbt til ham fra bænken 
hvorefter træneren vender om for at se hvad der sker. 

At der er en Hjørring Futsal Klub-spiller der også deltager i diskussionen. 

At kampen sættes i gang igen. 

At stemningen er intens så træneren vil indgå et eventuelt skænderi mellem Midtals Futsals spillere og Hjørring 
Futsal Klubs spillere. 

At den intens stemning fremprovokeres af dommerens adfærd på banen hvilket i særdeleshed øger den 
oppiskede stemning.  

At man på videoen kan se at der ved Midtals Futsals scoring til 4-4 opstår noget, som kunne ligne at nogen 
kommer ind på banen.  

At kameraet står i samme side som der løbes ind fra, hvorfor det sker udenfor kameraets synsfelt.  

At man kan se så meget af banen at man kan konkludere at der maksimum er tale om en indtræden på 1 
meter på banen og at det foregår helt nede i hjørnet af banen. 

At det eneste man kan ane er en arm eller et jakkeærme. 

At episoden som dommeren refererer til, hvor dommeren bliver stødt omkuld af en person fra SUB Sønderborg 
Inter er ikke opfanget af kameraet fra kampen. 

At øjenvidner har bekræftet at der var en episode og at der er blevet oplyst et navn som relatere sig til SUB 
Sønderborg Inters tilskuer. 

At Midtals Futsal som klub er kede af at sådan en episode er opstået i en ellers rigtig god kamp. 

At dette gør sig gældende især fordi episoden opstår på baggrund af et hold der ikke er en del af kampen. 

At Midtals Futsal ikke ved hvordan episoden kunne være undgået hvorfor de føler sig magtesløse. 

At der ikke er sikkerhedsfolk på til kampene og Midtals Futsal har aldrig været udsat for noget lignende. 

At Midtals Futsal tager dyb afstand fra at nogen kan finde på at røre en dommer. 

At Midtals Futsal beklager overfor dommerne at denne episode er sket. 

At Midtals Futsal ikke som klub kan bortvise de pågældende personer da det er sket på et offentligt område. 

At dette gør sig gældende fordi det hverken er Midtals Futsals eller Hjørring Futsal Klubs tilskuere. 



At den eneste udvej ville have været at kontakte politiet. 

At Midtals Futsal ikke var klar over at der havde været fysisk håndspålæggelse før indberetningen kom. 

 

REDEGØRELSE FRA HJØRRING FUTSAL KLUB 

Hjørring Futsal Klub har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 

At Hjørring Futsal Klub kan bekræfte, at der var en episode til kampen d. 25/11 i Midtals, hvor en officiel fra 
Hjørring Futsal Klub ser en person gå direkte mod dommeren og støder/skubber ham. 

At der på tidspunktet for handlingen var cirka 4-5 minutter tilbage af kampen. 

At handlingen ikke virkede som et uheld, men derimod som en bevidst handling.  

At hvem personen er og hvilket tilhørsforhold han havde til kampen skal være usagt. 

At episoden gør, at dommerne forsøger at bortvise personen fra hallen, hvilket er helt på sin plads og på ingen 
måde kan diskuteres. 

At der efterfølgende bliver diskuteret om det er dommerne eller folk fra Midtals Futsal der skal få manden ud af 
hallen. 

At det opfattes som om at det er en mand fra tilskuerrækkerne der får tilskueren til at gå ud. 

 

REDEGØRELSE FRA SUB SØNDERBORG INTER 

SUB Sønderborg Inter har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 

At SUB Sønderborg Inter vil starte med at påpege, at det dommeren har indberettet skriftligt ikke passer helt 
overens med hvad der sker på videoen. 

At måden hvorpå indberetningen er formuleret er meget belastende for SUB Sønderborg Inter. 

At SUB Sønderborg Intet undrer sig over at indberetningen kommer 6 dage efter at kampen er afviklet. 

At det også skal påpeges, at den pågældende dommer lavede en belastende indberetning mod SUB 
Sønderborg Inter i kampen mod Søhus Stige.  

At kampen mod Søhus Stige blev spillet i samme weekend, og denne indberetning kom 3 dage efter kampen. 

At SUB Sønderborg Inter er meget uforstående for at dommeren kommer med indberetningen så sent. 

At det skal påpeges, at SUB Sønderborg Inter som klub har valgt at klage over dommer 2, da hans Futsal-viden 
er langt fra det niveau der er set hos de andre Futsal-dommere. 

At SUB Sønderborg Inter har set og hørt tre eksempler på dette i løbet af denne sæson. 

At SUB Sønderborg Inter ikke har haft nogle indberetninger på sine kampe i de 3 sæsoner de har spillet i Futsal 
Ligaen. 

At dette er grunden til, at SUB Sønderborg Inter er meget bekymrede og finder det bemærkelsesværdigt, at der 
kommer to indberetninger på SUB Sønderborg Inter i samme weekend fra samme dommer. 

At det i forhold til indberetningen er korrekt at SUB Sønderborg Inter havde én official i form af SUB Sønderborg 
Inters træner samt en gruppe spillere ude til kampen mellem Midtals Futsal og Hjørring Futsal Klub. 

At skal siges, at SUB Sønderborg Inter næsten er ude at se alle Midtals Futsals kampe når kampprogrammet 
tillader det. 

At SUB Sønderborg Inters træner stiller sig til venstre for indgangen sammen med spillerne hvorfra de ser kampen. 



At det er helt nede i hjørnet af hallen. 

At der har stået andre ved siden af og omkring området. 

At det er en lille hal hvor der ikke er meget plads til tilskuerne. 

At der på den ene langside hvor dommer 2 dømmer kampen fra ikke er mere end 50 til 70 cm mellem tilskuerne 
og banen. 

At stillingen er 3-4 til Hjørring Futsal Klub. 

At SUB Sønderborg Inters spillere begynder at juble så højt at de overdøver hele hallen da Midtals Futsal scorer 
til 4-4. 

At dommer 2 står ved midterlinjen på det tidspunkt. 

At dommer 2 af en eller anden grund lader sig påvirke af den jubel der kommer fra SUB Sønderborg Inters spillere. 

At han begynder at sende tegn med sin ene hånd hvorefter han bevæger sig ned mod SUB Sønderborg Inter 
for at diskutere dem. 

At han i den forbindelse støder sammen med en tilskuer. 

At dommer 2 derefter bevæger sig mod sin 1. dommer og trænerbænken fra Midtals Futsal fordi han vil have 
den person som han er stødt ind i bortvist. 

At Midtals Futsals træner bevæger sig over banen men stopper op og vender om. 

At dommeren derefter går over mod spillerne, hvorefter man kan se en spiller træde frem og sige til dommeren, 
at han skal tage det med ro og at der ikke er nogen grund til at få det til at eskalere. 

At SUB Sønderborg Inter kun har jublet i forbindelse med scoringen til 4-4. 

At man i hallen kan høre en kvinde råbe ”Kom nu videre, det er en meget lille hal”. 

At man til sidst kan se dommeren henvender sig til en tilskuer som rejser sig og går ned mod udgangen hvorefter 
kampen genoptages. 

At det er vigtigt at slå fast at den person/tilskuer som er stødt ind i dommeren hverken er official eller spiller i SUB 
Sønderborg Inter. 

At det var en ældre herre. 

At både Midtals Futsal og Hjørring Futsal Klub kender alle SUB Sønderborg Inters spillere samt træneren for holdet. 

At klubberne derfor ville kunne navngive personen hvis det var en spiller eller træner fra SUB Sønderborg Inter 
som stødte ind i dommeren. 

At SUB Sønderborg Inter håber at der bliver lagt stor vægt på videoen som giver et klart signal af hvad der er 
foregået i modsætning til hvad der fremgår af indberetningen hvilken ikke stemmer overens med videoen. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet sagens faktiske omstændigheder, og finder på det foreliggende 
grundlag og i denne konkrete situation ikke direkte at have hjemmel til kunne sanktionere et hold, som ikke er 
involveret i selve kampaktionen, særligt under hensyntagen til at det ej heller findes sandsynliggjort, at den 
anfægtede tilskuer havde tilhørsforhold til nogle af klubberne. På baggrund af dette har Fodboldens 
Disciplinærinstans besluttet at foretage en afvisningskendelse hvorfor ingen af de implicerede klubber 
modtager en sanktion.  



 

KENDELSE 

På baggrund af de oplyste forhold afsiger Fodboldens Disciplinærinstans en afvisningskendelse. 

 

Brøndby, den 24. januar 2019 

På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 

 

 


