
KENDELSE 

Afsagt den 4. november 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Karlslunde IF – Slagelse B&I, afviklet 23. oktober 2021 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 23. oktober 2021 blev 3. divisionskampen Karlslunde IF – Slagelse B&I spillet på Karlslunde Stadion. 
Kampen sluttede 1-3 til Slagelse B&I.  

Efterfølgende har dommeren, 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 en række forhold, herunder sikkerhedsmæssige udfordringer.   

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At dommerteamet flere gange oplevede tilråb mod dommerteamet under kampen. 

At tilråbene f.eks. var ”I er blinde, ringe osv.” og kom fra Karlslunde IF’s tilskuere.  

At da kampen var slut og dommerteamet skulle forlade banen, stod der flere fra Karlslunde IF omkring banens 
udgang. 

At der cirka er 50 meter afstand til dommeromklædningen uden spærring eller adskillelse fra tilskuere. 

At da dommerne kom ud af kunstbanen, trådte en Karlslunde IF-tilskuer meget aggressivt frem og spærrede 
vejen for dommerteamet og begyndte at råbe ”I er så ringe, du er så dårlig en dommer” og vedkommende 
kom tæt på dommerne. 

At stadionvagten ikke gjorde noget aktivt for at forhindre tilskueren eller holder tilskueren væk. 

At lige efter situationen med tilskueren begyndte en Karlslunde IF-spiller med truende adfærd og meget 
aggressivt kropssprog og fremtoning at tale til dommerteamet og sagde ”I er idioter, I er fucking ringe”. 

At to vagter forsøgte at stoppe ham, men uden held, og derfor fulgte han dommerteamet hele vejen til 
dommeromklædningen (ca. 50 meter). 

At spilleren fortsatte sit upassende sprogbrug og opførsel overfor dommerteamet hele vejen, og til sidst fik han 
at vide, at han var udvist for voldsom adfærd og fornærmende, hånende eller upassende sprogbrug, og at 
dette ville blive indberettet af dommeren til DBU. 

At dommerteamet fik at vide i omklædningen, af føromtalte tilskuer var familiemedlem til den pågældende 
spiller. 



At der skal gøres opmærksom på, at spilleren modtog en påtale for at vise utilfredshed med kropssprogbrug 
overfor en dommerkendelse i det 22. minut, og at han fik at vide, at han skulle dæmpe sig. 

At spilleren desværre ikke modtog budskabet, og fortsatte med at protestere over kendelsen åbenlyst med 
kropssprog. 

At spilleren derfor modtog en advarsel for ord eller handling hvor dommer/linjedommer generes i det 22. minut.  

At der skal gøres opmærksom på, at dommerteamet blev gjort opmærksom på før kampen, at en vagt ville 
følge med fra omklædningen til banen og omvendt, da der har været tilråb og lignende situationer i andre 
kampe ved Karlslundes hjemmebane, da dommerne var på vej til banen og omvendt. 

At vagten prøvede at få kontrol over situationen vedr. spilleren og tilskueren, men desværre kunne vagten 
hverken stoppe tilskuer eller spiler. 

At dommeren desuden gjorde vagten opmærksom på dårlig stemning og tilråb i pausen. 

At dommeren sagde, at han forventede, at der kunne komme reaktioner fra tilskuerne, men desværre skete der 
ikke noget aktivt i og efter kampen.  

 

REDEGØRELSE FRA KARLSLUNDE IF 

Karlslunde IF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:  

At Karlslunde IF generelt må sige, at dommeren fra start ikke dømte på 3. divisionsniveau. 

At dette synspunkt er delt af både tilskuere, spillere og trænerteam fra såvel Slagelse B&I som Karlslunde IF. 

At Karlslunde har vedhæftet en uvildig artikel om kampen. 

At generelt omkring sikkerheden, fulgte Karlslunde IF den foreliggende beredskabsplan. 

At dette betyder, at man ikke lukkede tilskuere indenfor hegnet. 

At indenfor hegnet var alene de to holds trænerteams, dommerne og pressen. 

At resten blev holdt udenfor. 

At aftalen med at eskortere dommerne ind og ud var aftalt med dommerne inden kampen startede. 

At i forhold til tilråb mod dommerteamet under kampen, så er dette delvist korrekt, idet tilråbene mod 
dommerteamet også kom fra Slagelses tilskuere. 

At der vel altid er forskellige ytringer under en fodboldkamp. 

At alt selvfølgelig skal ske med måde. 

At fremover vil Karlslunde IF være mere skarpe på at speake omkring emnet med henblik på at få en ordentlig 
tone. 

At man derudover vil have to personer der vil gå rundt blandt tilskuerne med henblik på at få en bedre tone 
på stadion.  

At i forbindelse med upassende sprogbrug og opførsel overfor dommerteamet efter kampen vil Karlslunde IF 
opfordre til at man læser vedhæftede artikel hvor der står at dommeren ”også fik sagt artigheder til tilskuerne 
på vej fra banen.” 

At denne tilskuer var en Karlslunde IF-spillers farmor på 75 år. 

At sikkerheden omkring dommeren klart var til stede. 



At udover de to sikkerhedsfolk der fulgte dommerne ud, var der 3-4 andre officials omkring dommerne. 

At en person fra træner teamet har oplyst, at dommeren til farmoren sagde ”hold kæft gamle kælling og få 
pudset dine briller.” 

At i forhold til upassende sprogbrug og opførsel overfor dommerteamet af Karlslunde IF-spilleren, så er det 
efter Karlslunde IF’s mening en korrekt udlægning af situationen. 

At Karlslunde IF’s eneste kommentar er, at dommerens ”artigheder” var målrettet spillerens farmor. 

At i forhold til sikkerhedsforholdene, så kan Karlslunde IF sagtens forstå, at dommerne oplevede tilråb fra 
tilskuere og måske blev en smule utryg. 

At Karlslunde IF stadig mener, at der var sikkerhedsfolk omkring dommerne. 

At dommerne ikke havde nogen frygt for noget som helst. 

At herudover skriver dommeren både ”tilskueren” og tilskuerne”. 

At som Karlslunde IF ser situationen, så er der kun tale om ”tilskueren”, specifikt farmoren på 75 år, der er tæt 
på dommerne, hvilket alene var omkring indgangspartiet. 

At ingen andre gik tæt på dommerne ud over spilleren. 

At fremover vil Karlslunde IF i lignende situationer bede holdene og dommerne blive på banen indtil 
potentielle uroligheder er håndteret.  

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, 
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”.  

Af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §1.1 fremgår det at ”I Herre-DM og i de afsluttende runder i 
Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, uden at spillere, officials 
og tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare og uden, at der sker skade på bygninger og løsøre.” 

Af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions” §14.1 fremgår det at ”Det er den arrangerende klubs ansvar 
at anvende stadions fysiske indretning og bemanding, jf. §3, til at bidrage til en rolig, forsvarlig og ordentlig 
afvikling af kampene. (1. division, 2. division, 3. division og Herre-LP)  

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Karlslunde IF’s redegørelse, 
at Karlslunde IF ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da der ikke har været 
tilstrækkeligt styr på sikkerheden hvorfor dommerne følte sig utrygge. 

Instansen bemærker, at det i Karlslunde IF’s tilfælde er den første indberetning instansen sanktionerer indenfor 
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan 
tilregnes Karlslunde IF. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.  

 

**** 



Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 14.1, tildeles Karlslunde IF en advarsel, jf. 
DBUs Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

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

 

Brøndby, den 4. november 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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