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FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 
Søndag den 28. februar 2021 blev Futsal Ligakampen mellem Sat Af Pigeons og Brøndbyernes IF spillet i 
Valbyhallen. Kampen sluttede 5-3 til Sat Af Pigeons. 
 
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 dommeren gerne vil informere om at der til kampen ikke var nogle vagter. 
 
At dommeren godt kunne have brugt vagter idet der opstod tumult efter kampens afslutning. 
 
At kort tid efter kampen blev fløjtet af kom der en massekonfrontation der heldigvis ikke gik ud over dommerne. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SAT AF PIGEONS 
Sat Af Pigeons har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for indholdet og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At det først og fremmest skal udtrykkes, at man fra Sat Af Pigeons side er mede kede af at dommerne har følt 
en utryghed over kampafviklingen. 
 
At dette ikke er meningen, når dommerne bruger sin eftermiddag på at hjælpe med at afvikle et futsalkamp. 
 
At Sat Af Pigeons i forbindelse med afviklingen af kampe i Futsalligaen har anvendt dokumentet ”Retningslinjer 
for træning- og kampafvikling i Futsalligaen” som man modtog af DBUs administration den 6. januar 2021. 
 
At Sat Af Pigeons, når det kommer til kontrollører/vagter har taget udgangspunkt i følgende afsnit: 
 
”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 Sat Af Pigeons har vurderet, at idet der ikke var tilskuere til stede, at et tilstrækkeligt antal har været det 
pågældende bestyrelsesmedlem og en anden af Sat Af Pigeons officials. 
 
At dette mest af alt skyldes at der som nævnt ikke har været fans til stede, men også fordi Sat Af Pigeons stoler 
på de officials som har været med fra modstanderholdet i de to seneste hjemmekampe. 
 
At det pågældende bestyrelsesmedlem til kampen var kampansvarlig, og derfor havde han ansvaret for at 
sørge for at uvedkommende ikke kom ind i hallen og i princippet også ansvaret for sikkerheden. 
 



At der flere gange undervejs blev kommunikeret med dommerne om flere forskellige ting. 
 
At en af Sat Af Pigeons officials var sat på som kontrollør på den liste man selv havde lavet over personer som 
havde adgang til hallen. 
 
At da der opstod tumult var det den pågældende official, bestyrelsesmedlemmet og andre officials fra 
begge hold de der var inde for at skille parterne ad. 
 
At Sat Af Pigeons er meget utilfredse med tumulten, men internt har håndteret sagen. 
 
At Sat Af Pigeons derfor mener, at håndteringen af sagen var ok af dem der var til stede.  
 
At til information takserede kampens dommer tumulten til et gult kort til Sat Af Pigeons målmand og et gult kort 
til Brøndbyernes IF’s træner. 
 
At når dette er sagt, så tager Sat Af Pigeons selvfølgelig tingene til efterretning og vi vil selvfølgelig gøre alt for 
at dommerne skal synes at det er trygt at dømme Sat Af Pigeons kampe – ude som hjemme. 
 
At Sat Af Pigeons ikke ved hvor meget andet man kan gøre end at beklage tumulten. 
 
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 Sat Af Pigeons 
redegørelse, at Sat Af Pigeons 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 de 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 Sat Af Pigeons. 
 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 

Med henvisning til ”Propositioner for Futsal-DM for herrer”, § 16.8, tildeles Sat Af Pigeons 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 10.  marts 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat 
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