KENDELSE
Afsagt den 16. februar 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Formand, Hårslev BK
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 11. februar 2017 blev futsalligakampen Hårslev BK – Sønderborg Inter spillet i Hårslev Hallen. Kampen
sluttede 8-10 til Sønderborg Inter.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At efter kampen rejser personen sig op oppe ved dommerbordet og råber ud over hallen ”dommer du er så
ringe”.
At efter det kommer han også ind i vores dommerrum og fortæller at vi er så ringe og at vi kun er i de rækker
fordi der ikke er dommer nok.
At personen er formand i klubben og vi mener ikke at det kan passe at en dommer skal finde sig i dette når
manden sidder ved dommerboret i hele kampen.
REDEGØRLSE FRA HÅRSLEV BK
Hårslev BK har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for dette og havde
følgende bemærkninger:
At klubben ikke er helt enig i den udlægning som dommeren kommer med.
At klubben gerne medgiver, at formanden siger han syntes dommeren dømte ringe, men han siger dette,
efter han er kommet ned fra dommertårnet, og ser derved ikke sig selv som neutral mere. På dette tidspunkt,
har han afsluttet arbejdet ved dommerbordret.
At derfor undrer klubben sig over, at det første dommeren siger er ”DU BLIVER INDBERETTET”.
At formanden føler det lidt som en trussel, og han bliver nok lidt rystet over det. Derfor går han også ind til
dommerne efter ca. 20 min, både for at sige tak for kampen, men også for at få en forklaring og en snakke
om tingende. Men formanden når ikke at sige noget, før dommeren igen siger ”DU BLIVER INDBERETTET”.
Derefter fortæller formanden ham så, at han syntes det er træls, han endnu end gang skal ødelægge en
fodboldkamp. Og at han selv opsøger konflikterne og hele tiden sætter sig selv i sene
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Af Futsalloven fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område samt banens umiddelbare

nærhed skal udvise ansvarlig opførsel.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at formanden har overtrådt Futsalloven ved at protestere over dommerens
kendelse.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Futsalloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles formanden en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1 a) 1.
Kendelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 16. februar 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

