
KENDELSE 

Afsagt den 24. september 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Kolding IF-Middelfart Boldklub, afviklet 27. august 2021 

 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 27. august 2021 blev 2. divisionskampen mellem Kolding IF og Middelfart Boldklub spillet på 
Autocentralen Park i Kolding. Kampen endte 1-1.  
 
Efterfølgende har kampens dommer, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i, for så 
vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der blev anvendt pyrotekniske artikler, og at der blev kastet en skraldespand 
fra Kolding IF’s tilskuere på banen mod Middelfart Boldklubs spillere, samt at flere Kolding IF-tilskuere efter 
kampen opsøgte og kom meget tæt på dommerteamet, mens de råbte skældsord efter dommerne. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
at  før kampen blev der anvendt et stk. pyroteknik af en tilskuer fra Kolding IF, 
 
at der ved Middelfart Boldklubs udligning til 1-1 i det 62. minut blev kastet en skraldespand fra tribunen 

med Kolding IF’s mest inkarnerede tilskuere, 
 
at skraldespanden blev kastet mod Middelfart Boldklubs spillere,  
 
at flere af de mest inkarnerede Kolding IF-tilskuere var meget ophidsede og opsøgte dommerteamet 

efter kampen, 
 
at mindst tre af Kolding IF’s tilskuere hang ind over spillertunnellen, 
 
at flere tilskuere fra Kolding IF råbte skældsord efter dommerne, 
 
at disse tilskuere var meget tæt på dommerne, mens de råbte ad dommerne, 
 
at hoveddommeren blev rørt på skulderen af en vred tilskuer fra Kolding IF, 
 
at dommerteamet oplevede, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed på stadion, mens dommerteamet 

forlod banen, og 
 
at der ikke blev grebet ind fra kontrollørerne fra Kolding IF. 
 



Indberetningen fra dommeren har været forelagt for Kolding IF, der på anmodning har sendt følgende 
redegørelse, hvoraf det fremgår: 
 
at der desværre kom et romerlys ind på tribunerne, 
 
at Middelfart Boldklubs spiller, der udlignede til 1-1, løb ud til Kolding IF’s tilskuere med to ’skråt op 

fingre’, og råbte ’Fucking ludere’, 
 
at det bør få konsekvenser for spilleren fra Middelfart Boldklub, 
 
at det fik situationen til at eskalere, 
 
at Kolding IF fik fat i tilskueren, der kastede skraldespanden, og at tilskueren har fået karantæne, 
 
at det bør få konsekvenser for dommeren, at det er et fejldømt straffespark, 
 
at det bør få konsekvenser for dommeren, at dommeren på vej til spillertunnellen råbte til Kolding IF’s 

tilskuere ’Åh, så hold da kæft for fanden’, og 
 
at det er dommerens skyld, at Kolding IF’s tilskuere blev ophidsede. 
 
Kolding IF har efterfølgende uopfordret sendt følgende supplerende redegørelse, hvoraf det fremgår: 
 
at det ved gennemgang af videoklip er det svært at vurdere, om Middelfart Boldklubs spiller stikker 

’2 skråt op fingre’ eller ej, 
 
at Fodboldens Disciplinærinstans derfor skal se bort fra denne del i Kolding IF’s oprindelige 

redegørelse, 
 
at Kolding IF ikke finder det hensigtsmæssigt, at Middelfart Boldklub-spilleren generelt jublede som 

han gjorde, 
 
at Kolding IF trækker opfordring om, at det bør have konsekvenser for Middelfart Boldklubs spiller 

tilbage.  
 
Redegørelsen fra Kolding IF er blevet foreholdt for dommeren og Middelfart Boldklub. 
 
Dommeren har sendt følgende supplerende redegørelse, hvoraf det fremgår: 
 
at dommerteamet ikke observerede ophidsende, hånende eller provokerende gestikuleren, adfærd 

eller sprogbrug fra nogen Middelfart Boldklub-spillere i forbindelse med scoring til 1-1, 
 
at dommeren fastholder, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed, da dommerteamet gik mod 

omklædningsrummet efter kampen, 
 
at dommerteamet følte utryghed, idet flere tilskuere kom så tæt på, at der kunne udøves 

personskade, hvis dette havde været ønsket, 
 
at det var dommerteamets opfattelse, at der fra kontrollørerne på stedet ikke blev skredet ind over 

for tilskuere, der yderst ophidset opsøgte dommerteamet, og  
 
at dommeren ikke råbte noget til Kolding IF’s tilskuere, og at dette kan bekræftes af de to 

linjedommere. 
 
 
 



Middelfart Boldklub har sendt følgende redegørelse, hvoraf det fremgår: 
 
at Middelfart Boldklub er meget overraskede over beskyldningerne fra Kolding IF’s sikkerhedschef 
 
at beskyldningerne om, at en Middelfart Boldklub spiller skulle have vist to ’skråt op fingre’ blev trukket 

tilbage efter telefonisk henvendelse fra Middelfart Boldklub 
 
at Middelfart Boldklub havde gjort Kolding IF opmærksom på, at det af videobillederne fra kampen 

fremgik, at spilleren ikke viste to ’skråt op fingre’, 
 
at spilleren fra Middelfart Boldklub ikke har råbt ’fucking ludere’, 
 
at tilskuere fra Kolding IF råbte ’ludersøn’ i forbindelse med straffesparket, og at det kan høres på 

videoklip fra kampen, 
 
at ingen Middelfart Boldklub-spillere kom til skade, da skraldespanden blev kastet på banen, 
 
at Middelfart Boldklub ikke opfattede situationen som utryg, da de samtidig med dommerteamet 

forlod banen, og 
 
at  Kolding IF’s kontrollører håndterede situationen glimrende. 
 
Middelfart Boldklub har vedlagt to videoklip fra kampen, hvor Middelfart Boldklub udlignede til 1-1. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand) Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Kim 
Garde Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret 
til tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. 
 
Senest forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne 
i Herre-DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet 
overtrædelser af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens 
Disciplinærinstans har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning og redegørelsen fra Kolding 
IF, at det var tilskuere fra Kolding IF, der antændte et stk. pyroteknik. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer desuden, at det var en tilskuer fra Kolding IF, der kastede en stor 
skraldespand ind på banen, som ramte Middelfart Boldklubs spillere. Dette dokumenteres af videobillederne 
fra kampen.  
 
Endvidere finder Fodboldens Disciplinærinstans det bevist, at det var Kolding IF’s tilskuere, der råbte ad 
dommerteamet, da dommerteamet var på vej ud af banen, og at det har skabt en utryg situation for 
dommerteamet. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det Kolding IF’s ansvar at sikre en forsvarlig 
afvikling af kampen, herunder for dommerteamet på stadion umiddelbart efter kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder ikke grundlag for at sanktionere Middelfart Boldklub-spilleren for 
uacceptabel adfærd i forbindelse med udligningen til 1-1. 
 
På baggrund af dommerindberetningen samt redegørelserne fra Kolding IF og Middelfart Boldklub pålægger 
Fodboldens Disciplinærinstans Kolding IF objektivt ansvar, jf. § 15.2 i cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions for de af dommeren indberettede episoder. 



 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der ikke er tidligere indberetninger i Kolding IF’s tilfælde indenfor 
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, der kan 
tilregnes Kolding IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 15.000 kroner.  
 

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles Kolding IF en bøde på 15.000 
kroner, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter 
afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 24. september 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


