
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 11. marts 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Kolding IF – Lystrup IF, 21. februar 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 21. februar 2016 skulle Kolding IF og Lystrup IF have spillet bronzekamp ved Final 
4 i futsal, som blev afviklet i Hallen Park Vendia i Hjørring. Lørdag d. 20. februar 2016 havde 
begge hold spillet semifinale i samme hal mod henholdsvis JB Futsal Gentofte og København 
Futsal.  
 
Søndag den 21. februar 2016 kl. 9:00 meddelte Kolding IF, at de kun var tre spillere til 
søndagens bronzekamp og derved ikke kunne stille op. Der blev derfor arrangeret en 
showkamp mellem Lystrup IF og en blanding af Kolding IF og Lundergård UI spillere. 
 
 
REDEGØRLSE FRA KOLDING IF v/ SPORTSCHEF 
 
Det er med stor beklagelse, at vi har erfaret, at vi ikke var i stand til at stille hold til 
bronzekampen i futsal. 
 
Vi var i weekenden udfordret, idet vi havde en del spillere, som var blevet registreret til 
stævnet af en frivillig leder uden, at det var tjekket, om de var i stand til at spille både fysisk 
og rent praktisk. Det skyldes et internt kommunikationsbrist, som vi naturligvis efterfølgende 
vil ændre procedure omkring. 
 
Dette medførte, at der reelt kun var syv spillere til rådighed lørdag og efter skader og afbud 
kun fire tilbage søndag. Det kan godt være, at vi set i bakspejlet skulle have stillet op med 
fire mand i bronzekampen, men vores frivillige leder handlede per konduite og det bakker 
vi i klubben op om. 
 
Vi er i klubben rigtigt kede af situationen, idet vi altid forsøger at udstråle fairplay og værne 
om DBU’s produkt. Vi har selv de sidste par år, haft problemet med hold, som meget sent i 
U21 A-række regi, er udeblevet/meldt afbud. Det er træls og demotiverende! Derfor er det 
ekstra beklageligt, at det er sket for os, men det er første gang i min tid i klubben, at det har 
fundet sted og vi vil bestræbe os på, at det ikke sker igen. 
 
Vi har spillere udefra, som er med omkring futsal og generelt er vi lidt i vildrede omkring det, 
idet vi gerne så, at de spillere, som spiller fast på holdet forpligter sig på at spille alle kampe, 
men en sådan foranstaltning er som jeg ser det ulovlig, idet det er kontraktlignende forhold.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS BEMÆRKNINGER 
 
Jf. DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på 
Fodboldens disciplinærinstans’ vegne. 
 
Det fremgår af § 30.4 i Propositionerne for Futsal-DM for Herrer, at modstanderholdet har ret 
til refusion ved den udeblivende klub, efter de gældende takster i Regulativ for 
befordringsgodtgørelse.  



 

 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 9.000 efter det vejledende 
bødekatalog, refusion til modstanderholdet og dommerhonorar. 
 
 

***** 
 

Disciplinærinstansen afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 
Med henvisning til § 23.4 og § 30.4 i propositionerne for Futsal DM for Herrer og DBU’s Love § 
30.1 c) 3 tildeles Kolding IF en bøde på kr. 9.000. 
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 
 
 

Brøndby, den 11. marts 2016 
På Disciplinærinstansens vegne 
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