KENDELSE
Afsagt den 16. februar 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Hårslev BK
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 11. februar 2017 spillede Hårslev BK mod Sønderborg Inter i futsalligaen. Kampen blev spillet i Hårslev
Hallen og sluttede 8-10 til Sønderborg Inter.
Efter kampen udspiller der sig en episode, hvor en Hårslev-spiller puffer til den ene dommer.
INDBERETNING FRA DOMMERN
Dommeren indberettede følgende:
At vi var på vej ud af hallen og ud mod omklædningsrummet, hvor jeg stod, og ventende på min
dommerkollega som var oppe i cafeteriet og hente vores værdier.
At her griber Hårslev spilleren fat i min skulder, og vil have en situation forklaret, hvor han var uenig med os.
At her forklarer jeg stille og roligt spilleren, at der blev fløjtet for "puf" i situationen.
At han efterfølgende siger, "at der ikke var et puf, men det her er et puf", og i samme øjeblik giver han mig i
puf med hænderne i brystet.
REDEGØRELSE FRA HÅRSLEV BK
Hårslev BK har været foreholdt dommer Tarik Kabiljagics indberetning og fået mulighed for at redegøre for dette
og havde følgende bemærkninger:
At på vegne af Hårslev Boldklub vil klubben godt beklage spillerens opførelse, og vi tager på det kraftigste
afstand fra det der er sket.
At klubben har snakket med spilleren og det var ikke hans mening at skubbe dommeren. Han ville bare
illustrere hvad et skub var, da det der var dømt for, ifølge dommeren var et skub, hvilket det ikke var, som man
også kan se på optagelserne fra kampen.
At han er meget ked af hændelsen, og vil gerne undskylde mange gange over for dommeren.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Kim Høg Madsen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans har gennemgået episoden, og instansen finder, at spilleren i episoden gør sig
skyldig i en adfærd, der i alvorlig grad er voldsom.

I henhold til futsallovens § 12 medfører det udvisning at gøre sig skyldig i voldsom adfærd.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spillerens adfærd henhører under § 1a – B3 i de Disciplinære
bestemmelser (Ved ord eller handling viser, at vedkommende anser en af dommerens kendelser for urigtig hvor dommer generes), hvilket svarer til 34 karantænepoint.

*****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 34 karantænepoint. Karantænen skal afsones i
førstkommende kampe i futsalligaen.
Afgørelsen er, jf. DBU’s Love § 31.3 6) endelig.

Brøndby, den 16. februar 2017
På Disciplinærudvalgets vegne

