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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Nordhavn – Lystrup Futsal, afviklet 12. marts 2021 
 
 
 
 
FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 
Fredag den 12. marts 2021 blev Futsal Ligakampen mellem FC Nordhavn og Lystrup Futsal spillet i Valbyhallen. 
Kampen sluttede 5-5. 
 
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning fra kampen til Fodboldens Disciplinærinstans i 
forhold til det sikkerhedsmæssige omkring kampen. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At med henvisning til Propositioner for Futsal-DM for Herrer, hvor det står præciseret i §16.8, at ”den arrangerende 
klub skal sørge for der som minimum er to uniformerede kontrollører (iført tydelig vest) en halv time før kampstart 
og op til en time efter kampens afslutning.” 
 
At med henvisning til genoptagelsesbrevet til futsalklubberne om kontrollørkrav, hvor det står præciseret at ”Da 
det nu skal sikres at der ikke kommer tilskuere ind i hallen, og da der stadig er opgaver med at sikre god ro og 
orden mellem aktørerne, er der stadig krav om kontrollører til kampene. Der skal stadig være et tilstrækkeligt 
antal kontrollører til kampene, men der gives dispensation til §16.8 i propositionerne, således klubberne kan nøjes 
med én kontrollør til kampen, hvis dette er et tilstrækkeligt antal.” 
 
At dommeren dermed indberetter følgende. 
 
At det kunne konstateres, at den arrangerende klub FC Nordhavn, ikke havde foranstaltet følgende. 
 
At den arrangerende klub ikke havde sørget for der var et tilstrækkeligt antal uniformerede kontrollører (iført 
tydelig vest). 
 
At heraf blev en mulig eskortering af dommerne til omklædningsrummet ikke foretaget, hverken i pausen eller 
efter kampens afslutning. 
 
At kort tid efter 1. halvleg blev fløjtet af, var der en sammenstimlen mellem spillere og officials fra begge hold 
på banen, på vej til pausen. 
 
At hvis dette havde udviklet sig i en uheldig retning, hvilket det dog heldigvis ikke gjorde, kunne uniformerede 
kontrollører måske have gjort forskellen. 
 
At dommerne observerede situationen på afstand. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC NORDHAVN 
FC Nordhavn har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for indholdet og 
havde følgende bemærkninger: 
 



At FC Nordhavn havde to kontrollører stående i døren ved modstanderholdets ankomst, der sørgede for at 
tjekke spillernes corona-testsvar. 
 
At kontrollørerne ikke havde en trafikvest på, men dog en FC Nordhavn-uniform. 
 
At FC Nordhavn ikke har taget dette så højtideligt, da man ikke lukker tilskuere ind. 
 
At FC Nordhavn nu har spillet 8 Futsal-ligakampe og kun én gang har man set en kontrollør i vest. 
 
At FC Nordhavn aldrig har set andre holds kontrollører stå for at eskortere dommerne til omklædningsrummet, 
og ej heller vidste at dette var et krav. 
 
At FC Nordhavn er usikre på hvad der menes efter første halvleg. 
 
At så vidt FC Nordhavn husker, gik holdene hver til sit i omklædningsrummene i al fredelighed. 
 
At FC Nordhavn stiller sig stærkt uforstående overfor dommerens indberetninger. 
 
At man er velkommen til at kontakte Lystrup IF og bede om deres forklaring såfremt dette skulle være 
nødvendigt. 
 
At banen og hallen blev gennemgået personligt med dommeren inden kampstart. 
 
At det derfor undrer, at disse ting ikke er blevet påpeget inden. 
 
At FC Nordhavn aldrig har set noget af ovenstående overholdt af andre liga-hold, og FC Nordhavn føler sig 
derfor ret truffet hvis dette skal have konsekvenser for FC Nordhavn. 
 
At FC Nordhavn er med på at de skrevne propositioner selvfølgelig skal overholdes til punkt og prikke, men 
foruden dommerens åbenlyse modstand overfor FC Nordhavns spillere og trænere, så føler FC Nordhavn at 
indberetningen er sket på baggrund af nogle personlige følelser fra dommerens side. 
 
At FC Nordhavn kan tilføje, at både landstræneren og en ekstra dommerobservatør fra DBU sneg sig ind i 
hallen uden at melde deres ankomst. 
 
At kun én fra DBU meldte ankomst inden kamp, og der befandt sig tre i hallen. 
 
  
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Det fremgår af Propositioner for Futsal-DM for herrers §16.8, at ”den arrangerende klub skal sørge for der som 
minimum er to uniformerede kontrollører (iført tydelig vest) en halv time før kampstart og op til en time efter 
kampens slutning.” 
 
I forlængelse heraf fremgår det af genoptagelsesbrevet til Futsalklubberne om kontrollørkrav at ”Da det nu skal 
sikres at der ikke kommer tilskuere ind i hallen, og da der stadig er opgaver med at sikre god ro og orden mellem 
aktørerne, er der stadig krav om kontrollør til kampene. Der skal stadig være et tilstrækkeligt antal kontrollører til 
kampene, men der gives dispensation til §16.8 i propositionerne, således klubberne kan nøjes med én kontrollør 
til kampen, hvis dette er et tilstrækkeligt antal.” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat vurderer på baggrund af dommerindberetningen og FC Nordhavns 
redegørelse, at FC Nordhavn ikke har levet op til §16.8 i Propositioner for Futsal-DM for herrer, idet der ikke var et 
tilstrækkeligt antal uniformerede kontrollører til stede. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har 
på den baggrund fastsat sanktionen til en advarsel henset til at dette er den første overtrædelse af §16.8 der 
kan tilregnes FC Nordhavn. 



 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til ”Propositioner for Futsal-DM for herrer”, § 16.8, tildeles FC Nordhavn en advarsel, jf. DBU’s Love 
§ 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7. 
 

Brøndby, den 8. april 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat 
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