KENDELSE
Afsagt den 17. februar 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
LA 12 – FC Fjordbold, afviklet 10. januar 2020

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Fredag den 15. december 2019 blev Futsal Ligakampen mellem LA 12 og FC Fjordbold spillet i Smørum Hallen.
Kampen sluttede 5-2 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 Los Amigos ikke havde sikkerhedsvagter til hjemmekampen mod FC Fjordbold.
At ud over dette var der mange børn tæt på banen, hvorfor dommerne var nødt til at stoppe spillet 2 gange.
At da dommerne bad Los Amigos om at få børnene væk blev der ikke gjort noget for at få dem fjernet.
At det endte med at dommertrioen fik rykket børnene væk.
At højtaleranlægget heller ikke virkede.
At dette netop kunne have været anvendt til at få folk væk.
At der heller ikke var *5* akkumuleret kort.
REDEGØRELSE FRA LA 12
LA 12 har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for forløbet og havde
følgende bemærkninger:
At LA 12 naturligvis beklager, at de ikke kunne leve op til kravene omkring sikkerhedsvagter ved opgøret mod
FC Fjordbold fredag den 10. januar 2020.
At det er noget LA 12 arbejder hårdt på at anskaffe, men idet LA 12 er en klub med minimale ressourcer kan
det være svært at finde frivillige til jobbet.
At det dog skal nævnes, at LA 12 havde et par der var planlagt som vagter, men den ene mødte ikke op, og
den anden var forhindret på grund af sygdom.
At dommerne blev informeret om dette inden kampen.
At dette dog ikke er en undskyldning.
At LA 12 vil gøre sit ypperste for at forbedre det.

At i forhold til højtaleranlægget, så var dette testet tidligere på dagen hvor det virkede.
At de tekniske problemer der skete under kampen, derfor var noget LA 12 var uforstående overfor.
At LA 12 ikke havde de tekniske kvaliteter til at løse problemet under kampen.
At det *5* akkumulerede kort var noget LA 12 forsøgte at løse inden kampen.
At dette ikke blev godkendt af dommertrioen.
At der dog var en pointtavle til stede som uden problemer markerede antal begåede frispark.
At et fysisk kort med tallet *5* vil blive fremstillet til næste hjemmekamp så samme problem ikke opstår igen.
At i forhold til børnene på sidelinjen, så er det sandt, at LA 12 ikke gjorde noget for at få dem fjernet.
At LA 12 dog forsøgte at få de tilstedeværende børn til at opføre sig roligere.
At LA 12 naturligvis beklager, at det var så voldsomt at kampen skulle afbrydes.
At LA 12 bestræber sig på at gøre sig bedre til næste hjemmekamp.
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 LA 12’s
redegørelse, at LA 12 ikke har levet op til §16.8 i Propositioner for Futsal-DM for herrer, idet der ikke var to
uniformerede kontrollører til stede.
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på
den baggrund fastsat sanktionen til en advarsel henset til at dette er den første overtrædelse af §16.8 der kan
tilregnes LA 12.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Propositioner for Futsal-DM for herrer”, § 16.8, tildeles LA 12 en advarsel, jf. DBU’s Love § 30.1,
nr. 1, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7.
Brøndby, den 17. februar 2020
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat

