KENDELSE
Afsagt den 17. december 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
LA 12 – Sat Af Pigeons, afviklet 11. december 2020

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Fredag den 11. december 2020 blev Futsal Ligakampen mellem LA 12 og Sat Af Pigeons spillet i Smørum
Hallen. Kampen sluttede 3-5 til Sat Af Pigeons.
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 med henvisning til Propositioner for Futsal-DM for Herrer indberettes hermed følgende.
At det kunne konstateres, at den arrangerende klub LA 12 ikke havde foranstaltet følgende.
At den arrangerende klub ikke havde sørget for der som minimum var to uniformerede kontrollører, iført tydelig
vest, en halv time før kampstart og op til en time efter kampens afslutning.
At der på denne baggrund ikke skete den obligatoriske eskortering af dommerne til omklædningsrummet.
At dette hverken skete i pausen eller efter kampens afslutning.
At det endvidere skal nævnes, at 2. dommeren undervejs i kampen på sidelinjen blev orienteret af en herre i
blåt træningstøj om at det var manden der skulle følge dommerne ud.
At pågældende person sad på tilskuerpladserne.
At dommeren endvidere blev orienteret af 2. dommeren om, at 2. dommeren havde observeret den
pågældende mand drikke øl undervejs i kampen.
At efter kampens afslutning blev pågældende person stående udenfor banen, udfor hvor han havde været
placeret på tilskuerpladserne, uden nogen form for aktiv varetagelse af en mulig opgave som kontrollør.
REDEGØRELSE FRA LA 12
LA 12 har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for forløbet og havde
følgende bemærkninger:
At LA 12’s ene kontrollør ud af de to de plejer at bruge, desværre var forhindret i at hjælpe til kampen.
At LA 12 selvfølgelig godt kunne have prøvet at finde en erstatning, men ikke så det som nødvendigt idet
kampen blev spillet uden tilskuere, og at Smørum Hallen derfor kun var åben til pågældende kamp.
At kampens aktører dermed var de eneste på Smørums idrætsanlæg.

At LA 12’s kontrollør helt rigtigt var gået 20 minutter efter kampens afslutning.
At idet der ikke var tilskuere blev LA 12 enige med Smørum Hallens halansvarlige om at de halansvarlige blot
låste af efter sig og ikke fulgte dem 20 meter ud af hallen.
At dommernes omklædningsrum ligger 10 meter fra banen.
At man derfor ikke fandt det nødvendigt at eskortere dem frem og tilbage idet der ikke var tilskuere.
At det er korrekt at kontrolløren satte sig ned og så kampen med halmanden på sidelinjen idet der var låst af
ind til hallen hvor kampen blev spillet.
At idet der ikke var tilskuere eller andre på anlægget var behovet for kontrollører ikke særligt stort.
At LA 12 gerne vil vide, om det står i retningslinjerne, om man som kontrollør ikke må drikke øl.
At det er korrekt at personen blev stående udenfor banen efter kampen.
At dette skyldes, at han ikke anså det som nødvendigt at eskortere dommerne ud idet kampens aktører
havde hallen/anlægget for sig selv og dermed ikke så nogle sikkerhedsmæssige udfordringer for spillerne og
dommerne.
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 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 at der var manglende
eskortering af dommerne til omklædningsrummet.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til bøde på kr. 5.000 henset til at dette er den tredje 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. 5.000, jf. DBU’s
Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7.
Brøndby, den 17. december 2020
Fodboldens Disciplinærinstans

