KENDELSE
Afsagt den 17. januar 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
København Futsal – SBV 09
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 12. januar 2019 blev Futsal Ligakampen København Futsal – SBV 09 spillet i Valbyhallen i København.
Kampen sluttede 10-1 til København Futsal.
Efterfølgende har kampens dommere foretaget en indberetning af flere forløb i kampen.
INDBERETNING FRA DOMMER 1
Dommer 1 indberettede følgende:
At alle tre dommere er enige om, at selve kampen var meget normal og uden noget ekstraordinært udover
den enkelte spiller og tilskuer der har gjort kampen til en ubehagelig oplevelse.
At der er fløjtet til pause, og begge hold forlader banen.
At en tilskuer kommer hen til stedet hvor dommertrioen befinder sig og spørger den ene dommer hvor han
kommer fra.
At den pågældende dommer svarer at han kommer fra Bosnien, hvortil tilskueren siger noget til dommeren, som
dommeren ikke forstår.
At denne tilskuer er den samme tilskuer som senere i det beskrevne forløb er den der truer dommerne.
At den pågældende dommer pænt forklarer, at dommerne sidder og snakker og gerne vil være i fred.
At tilskueren reagerer med at sige ” Slap af, som om jeg har sagt noget. Vi skal kneppe de der danskere det ved
I”, hvorefter tilskueren forlader stedet.
At dommer 1 i det 24. minut giver en SBV 09-spiller et gult kort for brok efter at han ikke fik et frispark som han
mente skulle dømmes.
At dommer 1 bemærker, at spilleren har forladt banen, er klædt om og står ved indgangen.
At dommer 1 og 2 i det 35. minut bemærker, at den samme tilskuer som kontaktede dommertrioen ved halvleg,
står meget tæt på den dommer 3.
At tilskueren tager fat i dommer 3’s arm og spørger hvor han er fra hvorefter tilskueren forsøger at sige noget på
spansk til dommeren som han ikke forstår.
At dommerne vælger at stoppe spillet, da det er tydeligt at se at dommer 3 ikke forstår hvad tilskuerens hensigt
er, og at dommeren synes det er ubehageligt.
At dommerne vælger at kontakte København Futsals træner da det ikke vides hvem tilskueren er tilhænger af,
og beder ham sørge for at tilskueren føres væk fra hallen.
At København Futsals træner reagerer hurtigt, og sørger for at få tilskueren væk.

At tilskueren truer København Futsals træner med slag hvorefter han forlader banen.
At SBV 09-spilleren står bag pågældende tilskuer uden at reagere.
At dommerne er i tvivl om det er en god idé at bevæge sig ud i omklædningsrummet efter kampen er fløjtet
af.
At dette skyldes, at dommerne er i tvivl om den truende tilskuer stadig er til stede, og om han ønsker at gøre
dommerne noget.
At dommerne vælger at gå ud efter lidt tid, hvor de møder den pågældende tilskuer ude på gangen.
At det er tydeligt at se han er meget aggressiv hvorefter han kommer meget tæt på dommer 1 og siger ”Hvorfor
giver du min ven gult kort? Hvad fuck har han gjort? Hvem fuck er du og skal give ham gult kort? Ved du hvem
jeg er? Jeg er fra IS (Islamisk Stat). Jeg har dræbt 26 mennesker, så du skal bare passe på”
At spilleren står lige ved siden af og griner og har det meget sjovt med det der bliver sagt.
At dommer 1 siger til spilleren at han skal fjerne sin ven.
At spilleren ikke reagerer på dette.
At dommerne vælger at forlade stedet hurtigt hvorefter de går ned i omklædningsrummet.
At dommerne her møder København Futsals træner som får at vide hvad der er sket.
At København Futsals træner bliver meget chokeret over dette hvorefter han hjælper dommerne med at få
navnet på spilleren som det viser sig ikke står på holdkortet.
At SBV 09 hurtigt er ude af hallen hvorfor dommerne ikke når at fange dem.
At det er København Futsals træner der gør dommerne opmærksomme på at spillerens navn ikke er det rigtige
i forhold til det der står på holdkortet.
At udover spilleren, så er der også en anden spiller hvis rigtige navn ikke er skrevet på holdkortet.
At dommerne ikke ved hvem denne spiller er.
At dommerne klæder om og forlader hallen i enighed om at indberette ovenstående forløb til DBU.

REDEGØRELSE FRA SBV 09
SBV 09 har været forelagt dommer 1’s indberetning og havde følgende bemærkninger:
At alt frem til slutfløjtet skulle være rigtigt beskrevet.
At det ikke vide om det efterfølgende er rigtigt, men at det lyder meget sandsynligt at det kunne være sket.
At det kun kan siges, at SBV 09 er kede af, at en tilskuer skal ødelægge kampen for spillerne, trænerne og ikke
mindst dommerne.
At SBV 09 ikke kan tage ansvar for en tilskuer, men at de tager ansvaret for spilleren.
At den beskrevne opførsel ikke er acceptabel og at han ikke spiller mere efter denne episode.
At spilleren desværre ikke er blevet skrevet på holdkortet, hvilket er en beklagelig fejl.

At den anden spiller som ikke stod på holdkortet er en anden spiller, som har haft problemer med at aktivere sit
fodboldpas.
At den anden spiller har været bortrejst i nogle måneder og først lige er kommet retur til Danmark.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Det fremgår af Futsal Turneringspropositioner-Herrer §34.2 at ”Benyttelse af ikke-spillerberettiget spiller i
turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har
vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet.
Det fremgår af det vejledende bødekatalog, at urigtig opgivelse af en spillers navn/fødselsdato/nr. på
holdkortet straffes med kr. 1.500.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at SBV 09 ikke har udfyldt holdkortet korrekt og dermed benyttet ikkespilleberettigede spillere. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker at kampens resultat medfører, at SBV 09 ikke
taberdømmes. Endvidere finder Fodboldens Disciplinærinstans at der er tale om to urigtige opgivelser af en
spillers navn på holdkortet.
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 opførsel og sine handlinger har overtrådt Etisk Kodeks,
herunder særligt etisk grundregel nummer 1 idet han med sine handlinger og udtryk har udvist utilbørlig adfærd.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en bøde på kr. 3.000 til SBV 09 for urigtig opgivelse af to spilleres navne på holdkortet ligesom
Fodboldens Disciplinærinstans bakker op om SBV 09’s beslutning om ikke at benytte denne spiller længere,
hvorefter spilleren idømmes 3 måneders karantæne for utilbørlig opførsel og overtrædelse af Etisk Kodeks’
grundregel nummer 1.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love §30.1, nr. 3 jf. § 30.1, a), tildeles SBV 09 en bøde på kr. 3.000.
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren en karantæne på 3 måneder, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 17. januar 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

