KENDELSE
Afsagt den 20. maj 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Nykøbing FC

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 14. maj 2015 spillede Nykøbing FC mod Brabrand IF i KanalSport Divisionen. Kampen blev
spillet på Enelco Arena i Nykøbing og sluttede 3-2 til Brabrand IF.
I kampens 90. minut blev en Nykøbing FC-spiller udvist for protester, og på vej ud af banen kaldte
spilleren højlydt linjedommer 1 for svans.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At spilleren fra Nykøbing FC blev udvist i 90. minut.
At spilleren blev tildelt en advarsel for protester.
At spilleren derefter blev truende i sit kropssprog (han gik truende hen mod dommeren) samtidig
med han er hånlig i sit sprogbrug, og blev derfor tildelt et direkte rødt kort for at gøre sig skyldig i spil,
som i alvorlig grad er utilladeligt - ved ord eller handling, hvor dommer/linjedommer generes.
At spilleren på vej fra banen meget højlydt kalder linjedommer 1 for ”svans”.
REDEGØRELSE FRA NYKØBING FC
Nykøbing FC har været foreholdt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At Nykøbing FC har talt med spilleren, som bekræfter at han har kaldt linjedommeren en svans.
At Nykøbing FC selvfølgelig i utvetydige vendinger har gjort spilleren opmærksom på, at det på ingen
måde er i orden og kalde linjedommeren en svans, og det på ingen måde er forenelig med Nykøbing
FC’s værdier.
At Nykøbing FC gerne på det kraftigste vil undskylde det skete over for linjedommeren.
At til gengæld afviser Nykøbing FC, at spilleren på nogen måde var truende overfor dommeren. Der
er tale om en spiller, der lige har tabt kampen for sit hold og derfor er sur på sig selv, samt ked af han
har svigtet sit hold, men at kalde spilleren, både i det hele taget og også i den konkrete situation,
truende er helt forkert og på ingen måde et udtryk for det der foregik i situationen.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Kim
Høg Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
I Etisk kodeks under afsnittet ”Etiske problemstillinger og standarder” fremgår det, at:
”Dansk fodbold udviser derfor nul-tolerance over for racisme og diskrimination i enhver form.
Ved racisme og diskrimination forstås enhver form for verbal eller non-verbal kommunikation, der har
til formål eller kan forventes at såre, støde eller provokere andre mennesker på baggrund af deres
eller andres køn, nationale tilhørsforhold, etniske oprindelse, race, sprog, religion, eventuelle
tilhørsforhold til en minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer. ”
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren med sit tilråb til linjedommer 1 har overtrådt såvel
Fodboldlovens § 12 samt Etisk Kodeks.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på
den baggrund har fastsat sanktionen til én spilledages karantæne ud over de 32 karantænepoint,
som selve udvisningen og advarslen giver i henhold til 1b i de Disciplinære bestemmelser.
*****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende
KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 32 karantænepoint for udvisningen og
advarslen samt yderligere én karantænedag, svarende til 15 karantænepoint.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3, 6) endelig.

Brøndby, den 20. maj 2016
På Disciplinærudvalgets vegne

