KENDELSE
Afsagt den 24. maj 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Fysioterapeut, FC Nordsjælland
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 21. maj 2016 blev ALKA Superligakampen FC Nordsjælland – AGF spillet på Right to Dream Park.
Kampen sluttede 3-3.
I kampens 37. minut blev FC Nordsjællands fysioterapeut bortvist for ved ord og handling at have generet
dommeren.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At fysioterapeuten blev bortvist i kampens 37. minut for ved ord eller handling, hvor dommer/linjedommer
generes.
At under en skadesbehandling, valgte fysioterapeuten at brokke sig over dommerens vurdering af den situation,
som medførte skadesbehandlingen. Dommeren hørte ham blandt andet sige, at han var dårlig og at han var
helt væk. Det kunne dommeren sådan set godt leve med, men da han tog håndfladen op foran sit ansigtet og
bevægede den fra side til side og bagefter viste tegnet med to fingre, pegende mod sine øjne, signalerende
at dommeren skulle være helt væk og blind, så blev det for meget for dommeren.
At da dommeren på en hård verbal måde forsøgte at stoppe fysioterapeuten, så pegede han længe på
dommeren og rystede på hovedet. Der bliver sagt noget til dommeren, men det hørte han ikke, for på det
tidspunkt, var han på vej mod det tekniske område for at tage imod fysioterapeuten og bortvise ham.
At fysioterapeuten ikke blev bortvist for hans verbale sprog, men hans kropssprog til dommeren og omgivelserne
var for meget, og derfor blev han bortvist. Han forlod det tekniske område uden problemer, og han kom i
omklædningen efter kampe og gav dommeren en undskyldning.
REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND
FC Nordsjælland har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for
episoden, og havde følgende bemærkninger:
At FC Nordsjælland erkender forløbet, dog med undtagelse af, at fysioterapeuten skulle have peget længe på
dommeren og rystet på hovedet.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at fysioterapeuten ved sin handling og sprogbrug har overtrådt DBUs Love

ved at udvise usportslig adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledages karantæne.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles fysioterapeuten én spilledages
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 24. maj 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

