KENDELSE
Afsagt den 01. marts 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Nørrebro BK Futsal
SAGEN
Lørdag den 23. februar 2019 blev Futsal-ligakampen Nørrebro BK Futsal – SBV 09 spillet i ECV Hallen i Brønshøj,
København. Kampen sluttede 9-5 til Nørrebro BK Futsal.
I kampens 10. minut modtager en Nørrebro BK Futsal-spiller sin anden advarsel for efter at have modtaget sin
første advarsel at råbe ”Du er helt væk” til dommeren og efterfølgende laver fagter og tegn rettet mod
dommeren.
Dommeren har efterfølgende indberettet at spilleren efter udvisningen begynder at råbe ”svans, fuck dig”
efter dommeren, og i øvrigt har en så truende attitude at to holdkammerater er nødt til at holde ham tilbage.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren efter tildeling af den første advarsel bliver så rasende, at han råber ”du er helt væk”.
At han efterfølgende laver tegn og fagter mod dommeren.
At spilleren modtager sin anden advarsel for dette og bliver dermed udvist.
At han begynder at råbe ”svans, fuck dig”.
At han har en truende attitude.
At dette medfører, at to holdkammerater må holde ham tilbage.
REDEGØRELSE FRA NØRREBRO BK FUTSAL
Nørrebro BK Futsal har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At det er rigtigt, at spilleren først modtager et gult kort og efterfølgende bliver frustreret og ked af det.
At dette gør, at han siger nogle ting som udskiftningsbænken ikke kan høre.
At han derfor modtager sit andet gule kort og dermed et rødt kort.
At han selvfølgelig ikke skulle have sagt noget til dommeren.
At Nørrebro BK Futsal kan fortælle, at han var meget ked af det efter kampen.
At Nørrebro BK Futsal i klubben tager hånd om tingene og håber at det ikke sker mere.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER

I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne, trænerne,
lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren med sin udtalelse til dommeren efter udvisningen har overtrådt
Etisk Kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
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, ud over de
karantænepoint, der fulgte af udvisningen.
KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren en tillægsstraf på 19 karantænepoint, jf. DBU’s Love, §
30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

