KENDELSE
Afsagt den 29. september 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller, FC Roskilde

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 18. september 2015 spillede Skive IK mod FC Roskilde i Bet25 Ligaen.
Kampen blev spillet på Spar Nord Arena i Skive og sluttede 1-1.
Efter kampen blev en FC Roskilde-spiller udvist med direkte rødt kort for at bruge
fornærmende og upassende sprog overfor dommertrioen.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At udvisningen af spilleren faldt efter slutfløjtet inde i spillertunnelen.
At efter at dommeren havde fløjtet kampen af, angreb spilleren dommertrioen
verbalt ude på banen, hvor han i meget klare vendinger fortalte, hvad han synes
om dommertrioen. Han var meget aggressiv og brugte et meget grimt sprog.
Dommeren bad ham om at dæmpe sig og i øvrigt mindede ham om, at han
kunne få et rødt kort efter kampen. Et par af hans medspillere kom ham til
undsætning og flyttede ham væk fra dommertrioen, hvorefter trioen umiddelbart
efter forlod banen og gik imod omklædningsrummet.
At på vej ned mod dommeromklædningsrummet, inde i spillertunnelen, kom
spilleren igen. Dommeren gik forrest, imens de to linjedommere gik bagved.
Spilleren valgte at puffe de to linjedommere væk, for derefter at angribe
dommeren verbalt igen, men denne gang i endnu kraftigere vendinger, hvorefter
han sparkede meget kraftigt til døren ind til FC Roskildes omklædningsrum.
Dommertrioen reagerede ikke på dette, men gik blot ind i deres
omklædningsrum, som lå lige ved siden af.
At ca. ti minutter efter gik dommeren ud for at fortælle FC Roskildes cheftræner,
at spilleren blev udvist for sin opførsel. Træneren stod ude på gangen. I det
dommeren fortalte træneren, at spilleren blev udvist, så dukker spilleren selv op
og blev igen meget aggressiv over nyheden om udvisningen. Dommeren forsøgte
gentagende gange at tale spilleren ned, men han måtte opgive og gik tilbage til
omklædningsrummet. I mellemtiden var hele holdet kommet ud på gangen og
der var mildt sagt en meget dårlig stemning, med spilleren i front.
At spilleren brugte ordene "fuck" og "fucking" utroligt mange gange.
Dommertrioen havde efter kampen meget svært ved at forstå baggrunden for

denne utilfredshed. Der var i kampen ingen kampafgørende afgørelser.
REDEGØRELSE FRA FC ROSKILDE
FC Roskilde har været foreholdt dommerens indberetning og havde følgende
bemærkninger:
At da kampen blev fløjtet af, gik spilleren hen til FC Roskildes medrejsende fans for
at takke dem for støtten. Derefter gik han mod omklædningsrummet, som lå
placeret ved siden af dommernes for enden af en lang, smal gang. På vej ned
mod omklædningsrummet gik dommerne foran spilleren. Pludselig stoppede de
op, så spilleren ikke kunne komme forbi. Spilleren reagerede ved at gå imellem
dommeren og den ene linjedommer, og gå hen mod FC Roskildes
omklædningsrum. På vej ind i omklædningsrummet råbte spilleren: “Hold kæft,
hvor er det ringe!”
At fem minutter efter hele FC Roskildes var kommet ned i omklædningen, og de
har afrundet kampen, så kaldte dommeren cheftræneren ud til sig. Her fortalte
han at spilleren fik et rødt kort. Spilleren kom ud og krævede en forklaring,
hvorefter dommeren kom med tre forskellige forklaringer for det røde kort. Til sidst
valgte dommeren at fortrække til sit omklædningsrum.
At FC Roskilde vedkender sig, at spilleren var oppe at køre på vej ned til
omklædningsrummet og han var tydeligt frustreret over sin egen og holdets
indsats. Dog har FC Roskilde et par punkter, som de finder problematisk:
1) FC Roskilde forstår ikke, hvorfor dommeren ikke giver spilleren det røde kort
med det samme. Der går, som nævnt ovenfor, mindst fem minutter, før
dommeren kommer ud igen og tildeler spilleren det røde kort.
2) Dommerne klæder om lige ved siden af FC Roskilde for enden af en lang,
smal gang. Det er i sig selv ikke noget problem, men problemet opstår, da
dommerne forlader banen før spillerne, og så ikke går direkte i omklædningen
med stopper op i den smalle gang.
3) FC Roskilde finder det dybt problematisk at dommeren flere gange ændrer
forklaring på, hvorfor spilleren får rødt kort. Som nævnt kommer han med tre
forskellige forklaringer.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Jesper
Hansen, Kim Høg Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren ved sin handling har overtrådt
Fodboldlovens § 12.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende
tilfælde og på den baggrund har fastsat sanktionen til de 28 karantænepoint,
som selve udvisningen 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 28 karantænepoint for
udvisningen.
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 6) endelig.
Brøndby, den 29. september 2015
På Disciplinærudvalgets vegne

