KENDELSE
Afsagt den 17. februar 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
LA 12 – København Futsal, afviklet 26. januar 2020

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Søndag den 15. december 2019 blev Futsal Ligakampen mellem LA 12 og København Futsal spillet i Smørum
Hallen. Kampen sluttede 6-2 til LA 12.
Efterfølgende har kampens dommeren foretaget indberetning fra kampen til Fodboldens Disciplinærinstans i
forhold til det sikkerhedsmæssige og organisatoriske omkring kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At han skal indberette følgende procedurefejl under kampen i Smørum Hallen.
At sikkerhedsvagterne ikke var til stede 30 minutter inden kampstart samt op til 60 minutter efter kampens
afslutning.
At de heller ikke fulgte dommerne til og fra banen hvilket foregik blandt mellem publikum.
At der ikke var synligt personale til optørring af vand eller lignende på gulvet.
At de obligatoriske optegninger på banen var mangelfulde.
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 er klar over, at security ikke var til stede 30 minutter før kampstart og 60 minutter efter kampen.
At dette skyldes, at LA 12 ikke har ret mange ressourcer, hvorfor det er frivillige der står som sikkerhedsvagter.
At disse frivillige ikke havde mulighed for at sætte 3 timer af til at agere sikkerhedsvagt.
At LA 12 havde gjort dommerne opmærksomme på dette.
At LA 12 beklager at dommerne ikke blev fulgt til omklædningsrummet.
At LA 12 har talt med sikkerhedsvagterne, og disse så ingen grund til at følge dommerne til
omklædningsrummet da det var en meget fredelig kamp hvor der ikke var lagt op til en eneste konflikt fra
hverken spillerne eller publikum.
At LA 12 havde personale til aftørring af vand, men disse var rigtig nok ikke tydelige i form af veste eller
lignende.
At der sad en klar til at tørre gulvet, og ellers gjorde LA 12 det selv med et håndklæde.

At i forhold til optegningerne af 6 og 10 meter, så er der ikke noget LA 12 kan gøre da man ikke kan lave om
på banen.
At LA 12 selv havde gået rundt med dommerne og afmærket med sportstape.
At dette ligeledes er blevet gjort til alle andre hjemmebanekampe, hvor der ikke har været noget problem.
At LA 12 selvfølgelig vil prøve at efterkomme det med en anden type tape der er mere tydelig.
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 de to uniformerede
kontrollører ikke var til stede en halv time før kampstart og op til en time efter kampens slutning samt manglende
eskortering af dommerne til omklædningsrummet.
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på
den baggrund fastsat sanktionen til bøde på kr. 3.000 henset til at dette er den anden 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 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 17. februar 2020
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat

