KENDELSE
Afsagt den 10. januar 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
København Futsal – FC Fjordbold, afviklet 15. december 2019

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Søndag den 15. december 2019 blev Futsal Ligakampen mellem København Futsal og FC Fjordbold spillet i
Valbyhallen i København. Kampen sluttede 6-3 til FC Fjordbold.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning fra kampen til Fodboldens Disciplinærinstans i
forhold til det sikkerhedsmæssige og organisatoriske omkring kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen ikke kunne startes til tiden, klokken 19:00, da der på daværende tidspunkt var et København Futsalstævne i gang på den bane der skulle bruges.
At stævnet først var færdigt klokken 19:10 og kampen derfor først kunne starte 19:15.
At det også var et problem, at dommerne ikke kunne få lov til at tjekke banen rigtigt.
At der ikke var nogle gulvtørrere.
At der ikke var plads nok der hvor D1 skulle løbe, hvorfor han flere gange måtte løbe inde på banen.
At der cirka 10 minutter inde i kampen var en midtervæg der blev rullet en tredjedel op, men at det ikke hjalp
meget på pladsen fordi der også stod reklamebander tæt på banen, som gjorde det svært for spillerne og
dommeren at bevæge sig derude.
At der var spillere der ramte reklamebanderne i løbet af kampen.
At de sikkerhedsvagter der skulle være til kampen ikke var nogen dommerne så meget til.
At der kom to personer med overtræksveste da der skulle foretages indmarch til kampen.
At disse personer efterfølgende gik ud og tog vesten af og satte sig på bænken hvorefter dommerne ikke så
mere til dem.
At dommer synes det havde været rart hvis sikkerhedsvagterne var der da kampen sluttede, fordi der kom cirka
75 til 100 tilskuere på banen.
At der heldigvis ikke skete noget.
At der heller ikke var meget plads ved D2.
At tilskuerne var meget tæt på stregen, så hvis disse sad med benene ude ville D2 falde over disse.

At når folk kom til og gik fra tilskuerrækkerne gik de hvor D2 skulle løbe, og enkelte gange også inde på banen
på grund af manglende plads, hvorfor D2 tit var ved at løbe ind i dem.
At en idé i den pågældende hal kunne være at spærre nederste tilskuerrække af således ingen kunne side der.
At det også kunne være en idé at sætte en vagt til at gå op langs tilskuerrækkerne således folk ikke går nede
på gulvet hvor dommerne skal løbe.
REDEGØRELSE FRA KØBENHAVN FUTSAL:
København Futsal har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for forløbet
og havde følgende bemærkninger:
At der ikke er nogen tvivl om, at der rent organisatorisk var flere ting der gik galt i optakten til den
pågældende ligakamp, hvilket København Futsal som værtsklub beklager, men påpeger, at når man er
afhængig af offentlige faciliteter, er der flere ting som er ude af klubbens egne hænder.
At Futsal-ligaklubberne alle er i en fase hvor afviklingen af ligakampene skal styrkes, fordi der er tale om futsal
på øverste niveau i Danmark.
At man samtidigt også skal huske den virkelighed vi er i, hvor alle futsalklubber er drevet på 100% amatørbasis.
At der er blevet stillet for mange krav alt for hurtigt til at klubberne kan følge med.
At det er ikke meningen at man skal kvæle de i forvejen skrøbelige klubber ved at bruge unødvendig tid på
disciplinærsager, hvilket vil blive taget op på næste møde i Futsaludvalget.
At København Futsal i forhold til forsinkede kamptidspunkt lægger sig fladt ned.
At København Futsal havde arrangeret et børnestævne i timerne op til ligakampen.
At der var et ønske om at så mange som muligt af børnene og forældrene blev i hallen som tilskuere efter
stævnet, hvorfor programmet var lagt så tæt på kampstarten til ligakampen.
At der var den udfordring, at børnestævnet skulle have været afviklet i både hal 2 og hal 3, men hal 2 var
utilgængelig på grund af gulvreparationer, hvorfor kampene alene blev afviklet i hal 3.
At programmet derfor blev mere presset, hvorfor den sidste kamp først sluttede klokken 19:00.
At dette selvfølgelig ikke er hensigtsmæssigt, men man vurderede, at man ikke ønskede at skuffe en masse
børn som skulle spille finale, især fordi stævnet var til for at promovere futsal.
At København Futsal fremadrettet er blevet den erfaring rigere, og næppe kommer til at stå i samme situation
en anden gang.
At påstanden om at dommerne ikke kunne få lov til at tjekke banen findes noget uforståeligt.
At det medgives, at det ikke er optimalt at tjekke banen når der spilles på den, men at der i tidsrummet 17:3019:00 var pauser mellem børnenes kampe, hvor dommerne kunne have bedt om ekstra tid til at foretage et
banetjek.
At det ikke passer, at der ikke var nogle gulvtørrere.
At der altid ligger et stort håndklæde ved dommerbordet hvor der sidder en der har til opgave at tørre gulvet
hvis der er behov for det.
At dette selvfølgelig kræver, at dommerne beder om at der foretages aftørring af gulvet og ikke selv
begynder at tørre det, hvilket var tilfældet flere gange.
At virkeligheden for København Futsal, som klub i Københavns Kommune, er, at der spilles i en mandskabsløs

hal.
At brugerne af hallen normalt har adgang ti let nøgleskab hvor der er en nøgle til at køre væggen mellem hal
2 og hal 3 op i luftet.
At denne nøgle desværre var forsvundet.
At der er servicepersonale som kan tilkaldes, men fordi de har ansvaret for flere forskellige haller i kommunen
kan der gå en del tid før de kommer frem.
At servicepersonalet blev tilkaldt klokken 18:45, men ikke kunne være fremme før 19:30.
At det indtil da var sådan, at bandereklamer, udskiftningsbænke og dommerbord stod i en mindre
hensigtsmæssig afstand til sidelinjen.
At der de seneste år har været afviklet en del ligakampe hvor skillevæggen ikke har været oppe hvor det har
fungeret.
At bander, udskiftningsbænke og dommerbord blev rykket baglæns idet skillevæggen blev kørt op kort inde i
kampen.
At der ikke er nogen tvivl om, at det optimale er, at væggen er oppe således at afstanden til sidelinjen kan
være mere end én meter og gerne to meter.
At dommeren så uheldig ud flere gange umiddelbart foran København Futsals person ved tidstagerbordet, da
dommeren ved flere lejligheder stod på linjen og dømte, og endda blev ramt af bolden en enkelt gang på
linjen, på trods af at det ikke var nødvendigt for ham at være på banen på dette tidspunkt, da der var masser
af plads til at stå uden for banen, og dermed ganske enkelt bare stod fejlplaceret.
At som dommeren beskriver, så havde København Futsal to kontrollører iført veste til at følge dommerne ind til
kampen.
At København Futsal beklager, at kontrollørerne glemte at følge dommerne ud af hallen efter kampen, og
fremadrettet vil det blive sikret, at kontrollørerne ved hjemmekampe følger dommerne ned efter kampen.
At det ligeledes beklages hvis dommerne har været utrygge ved de mange mennesker efter kampen.
At København Futsal godt kan forstå, at dommerne har været bange for de mange familier og især børnene.
At i forhold til pladsen ved D2 mener København Futsal, at dommeren må være forvirret, da der er mere end
1.84 meter fra 1. rækkes tilskuere til sidelinjen.
At det er en super idé at sætte en vagt til at gå langs hver side, og måske skulle der også være en vagt på
den anden side.
At såfremt dommeren kan hjælpe med dette, eller nogen i hans netværk gerne vil være frivillige vagter til
futsalkampe, så kan der tages kontakt til København Futsal.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Det fremgår af Propositioner for Futsal-DM for herrers §16.8, at ”den arrangerende klub skal sørge for der som
minimum er to uniformerede kontrollører (iført tydelig vest) en halv time før kampstart og op til en time efter
kampens slutning.”
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat vurderer på baggrund af dommerindberetningen og København
Futsals redegørelse, at København Futsal ikke har levet op til §16.8 i Propositioner for Futsal-DM for herrer, idet de

to vagter ikke var iført tydelig vest i op til en time efter kampens slutning.
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på
den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 3.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Propositioner for Futsal-DM for herrer”, § 16.8, tildeles København Futsal en bøde på kr. 3.000,
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7.
Brøndby, den 10. januar 2020
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat

