KENDELSE
Afsagt den 7. februar 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, HB
SAGEN
I Futsal Ligakampen søndag den 4. februar 2018 mellem HB og Albertslund IF blev en HB-spiller i det 38. minut
tildelt et direkte rødt kort for ved ord eller handling at have generet dommerne. Efterfølgende kaster spilleren
bolden bevidst i ryggen på den ene dommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren i kampens 38. minut blev til et direkte rødt kort.
At spilleren modtog en advarsel for protester i det 38. minut. Kort tid efter modtog han en direkte udvisning for
fornærmende sprog/tegn.
At efterfølgende da dommer 2 var på vej væk, tog spilleren bolden og kastede den bevidst, og med kraft, i
ryggen på dommer 2. Spilleren foretog et slag på afstand mod et medlem af dommerteamet. (Kast af genstand
= slag på afstand).
At efterfølgende var der en del støj, men det hele blev landet uden yderligere sanktioner.
REDEGØRELSE FRA HB
HB har været forelagt dommerens indberetning og træneren havde følgende bemærkninger:
At det var en udvisning, der ingen steder hører hjemme.
At spilleren dasker bolden på ryggen af dommer 2, da han går derfra (kan slet ikke genkende at det var med
fuld kraft - i øvrigt var han ca. 1 meter fra ham da han daskede med hånden bolden på ham, så fuld kraft er
svært). Når det er skrevet, skulle han selvfølgelig aldrig gøre det, men trænerens indtryk var, at det ikke var så
voldsomt, ej heller dommer 2’s reaktion på det.
At træneren hverken så eller hørte om slag på afstand/ud i luften, og spilleren kan heller ikke genkende denne
del?
At Albertslund også fik et rødt kort tidligere i kampen, hvilket i trænerens optik også var helt forkert - så
umiddelbart tror træneren, at et skarpt dommer-hold havde holdt stemningen noget mere nede på jorden med
et par påtaler, og eventuelt en snak med de to anfører.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 1b skal alle forseelser imod dommeren/linjedommeren
behandles individuelt.

Disciplinærinstansen finder det bevist, at spilleren har kastet bolden på dommer 2, hvilket er en hel uacceptabel
handling, og en overtrædelse af Futsalloven samt DBUs etiske kodeks.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en tillægstraf på 19 karantænepoint svarende til én spilledages karantæne, således at spilleren i
alt tildeles 57 karantænepoint.

KENDELSE
Spilleren tildeles 57 karantænepoint i henhold til de disciplinære bestemmelser.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 7. februar 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

