
KENDELSE 

Afsagt den 18. juni 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

SUB Sønderborg Inter – København Futsal 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 09. marts 2019 blev Futsal Ligakampen SUB Sønderborg Inter og København Futsal spillet i Humlehøj-
Hallen i Sønderborg. Kampen sluttede 6-4 til København Futsal. 

Efterfølgende har kampens dommere foretaget en indberetning, hvoraf det fremgår, at der efter slutfløjt går en 
tilskuer på banen der kaster vand på dommerne, samt at dommerne af en anden tilskuer blev truet. 

 

INDBERETNING FRA DOMMERNE 

Dommerne indberettede følgende: 

At Vi stiller os op på midten og gør os klar til at sige tak for kampen til spillere, ledere, trænere etc 
fra begge hold. 

At Stemningen er ok, om end Sønderborg spillerne er frustrerede og ophidsede efter nederlaget. 

At Efter at have ”hilst” på et par spillere, kommer en tilskuer ind foran os, og kaster et glas med 
vand efter trioen. 

At To af dommerne bliver ramt, og deres trøjer er meget våde efter episoden. 

At Sønderborgs holdleder søger mig med det samme, og spørger hvem der gjorde det. 

At Den ene dommer peger ham ud, og for at give ham sikkerhed i sin sag, følger han med så han 
er sikker på at de får fat i den rigtige. 

At Dommeren ser at 2-3 tilfældige tilskuere følger ham ud af hallen 

At I samme øjeblik han bliver fulgt ud, springer der en tilskuer ind foran dommeren, og truer ham 
med at smadre ham. 

At Han er meget aggressiv, og råber mig ind i hovedet fra 20 cm´s afstand, at han vil vente på 
mig og smadre mig fuldstændig. 

At Dommeren vender ham ryggen for at gå tilbage til sine meddommere. 

At Det kan ses på tv-billederne, at der er 3-4 mand der forsøger at holde ham tilbage da 
dommeren går væk fra ham. 

At Hvis de ikke havde holdt ham tilbage, var han nok faret i flæsket på dommeren. 

At Det var en meget grænseoverskridende situation. Dommeren er aldrig før blevet ”overfaldet”, 
men hele trioen bevarede roen og havde overskud til at tale ud om det efter kampen. 

At Det skal slutteligt nævnes, at episoden er meldt til politiet.  

 



REDEGØRELSE FRA SUB SØNDERBORG INTER 

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

At Da kampen er fløjtet af, bevæger SUB Sønderborg Inters spillere og officials sig ud på banen og 
klapper ud mod tilskuerne og begynder derefter at sige tak for kampen til dommer og 
modstander.     

At I den forbindelse er der tilskuere som også har bevæget sig ud på banen. En af disse vælger 
meget dumt at smide vand efter dommerne.  

At Denne tilskuer bliver meget hurtigt fanget og fulgt ud af hallen af en official fra SUB Sønderborg 
Inter. 

At Idet dommeren som indberetter dette, følger efter for at sikrer sig at det er den rigtige person vi 
har fat i, vælger en anden tilskuer, som har familierelation til den første, at opføre sig truende 
overfor dommeren. Denne tilskuer bliver også vist ud af hallen. 

At Da dommerne og spillerne er færdige med at sige tak for kampen, bliver dommertrioen fulgt 
ned i omklædningsrummet af officials fra SUB Sønderborg Inter. 

At Efter dommerne har været i bad, får dommer 1 udleveret navne på personen der kastede 
vand og på personen der var truende overfor ham af en official fra SUB Sønderborg Inter, og 
samtidig givet en undskyldning på klubbens vegne og givet hensigt at klubben støtter op om 
en politianmeldelse. 

At SUB Sønderborg Inter internt i klubben har gennemgået sikkerheden omkring kampen, og der 
må SUB Sønderborg Inter erkende at der ikke bliver levet op til det som der kræves, når en 
tilskuer har mulighed for at komme tæt på dommeren og kaste med vand når man er ved at 
sige tak for kamp. 

At SUB Sønderborg Inter også må erkende, at som amatørklub med så stor succes med at 
tiltrække så mange tilskuere til kampene, og specielt til sådan en semifinale i Humlehøj Hallen, 
ikke havde taget nok forbehold for sikkerheden. 

At SUB Sønderborg Inter til denne kamp havde 8 sikkerhedsvagter der havde en sort trøje på hvor 
der stod CREW. 

At Disse var opstillet ved de forskellige ind- og udgange for at sikre, at der ikke blev lukket flere ind 
i hallen end det tilladte, da der var en formodning af at op imod 2000 tilskuere havde interesse i 
at se kampen i hallen hvor der max er plads til 1200. 

At Omkring banen var der opmærket/lukket med rødt bånd ved alle trapper fra tilskuerpladserne 
og ned til banen som en indikation til tilskuerne at adgang på banen var forbudt. 

At Inden kampen og under kampen blev der ligeledes sagt over speaker, at banen ikke måtte 
betrædes af tilskuere. 

At Set i bakspejlet, så skulle SUB Sønderborg Inter have haft mere end 8 sikkerhedsvagter til 
kampen, og disse skulle have haft en mere tydelig farve der skilte sig ud fra mængden. 

At Disse sikkerhedsvagter skal ikke kun placeres ved ind- og udgange, men også rundt omkring 
banen. De vil nok ikke kunne mandsopdække alle tilskuer, men det vil virke mere forbyggende 
at de står tydeligt og synligt ved banen til de kampe hvor der er så mange tilskuere.  

At Derudover skulle halspeakeren have gjort opmærksom på, at efter kampen må banen 
stadigvæk ikke betrædes af tilskuere, indtil dommerne og spillerne har sagt tak for kamp kort 
inden den blev fløjet af. 

At Klubben tager meget stor afstand fra disse handlinger som blev udført af disse tilskuere. 



At SUB Sønderborg Inter viser at de ønsker at samarbejde omkring opklaring af episoden ved at 
hurtigt finde ud af hvem disse to er og udlevere navne til dommeren og viser støtte ved at 
tilkendegive at der bakkes op om en politianmeldelse. 

At Derudover har begge de involverede tilskuere fået karantæne på ubestemt tid til at overvære 
klubbens Futsal Liga kampe i de haller vi spiller i. 

At For at sikre højere sikkerhed omkring dommerne fremadrettet, har SUB Sønderborg Inter kig på 
at flytte hjemmebane til en ny hal fra næste sæson (Der hvor SUB Sønderborg Inter spillede 
Kvartfinale mod Brøndby IF), hvor der er bedre sikkerhedsforhold med længere afstand mellem 
banen og tilskuere. 

At På klubbens vegne gives der hermed endnu en undskyldning til dommerne for den episode de 
blev udsat for efter kampen var fløjtet af, og det er med stor beklagelse at SUB Sønderborg 
Inter skal slutte sådan en flot sæson af, med sådan en disciplinær sag som den her. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

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

Af Propositioner for Futsal-DM for Herrers §16.3, fremgår det at ”det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken 
klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamp-arrangementet.  

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at SUB Sønderborg Inter ikke har levet op til det arrangøransvar der 
fremgår af Propositioner for Futsal-DM for Herrers §16.3, på baggrund af, at en tilskuer efter kampen, uden at 
blive stoppet, gik ind på banen og kastede vand på dommerne. 

For så vidt angår truslerne fra en anden tilskuer, vurderer Fodboldens Disciplinærinstans i dette konkrete tilfælde, 
at SUB Sønderborg Inter har levet op til sit arrangøransvar i forhold til denne hændelse, idet tilskueren blev 
håndteret retmæssigt og fjernet fra hallen, idet det samtidig indskærpes, at det er klubbens ansvar at sørge for, 
at dommere kan udføre deres virke uden at blive udsat for trusler fra tilskuere eller andre.  

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000. 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Propositioner for Futsal-DM for Herrer”, §16.3 tildeles SUB Sønderborg Inter en bøde på kr. 
5.000 jf. DBU’s Love §30.1, nr. 3, jf. §30.1, a). 

 

Kendelsen er endelig, jf. DBU’s Love § 30.7. 

Brøndby, den 18. juni 2019 

 
Fodboldens Disciplinærinstans 
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