KENDELSE
Afsagt den 27. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Leder, AB
SAGEN
Søndag den 25. september 2016 blev 1. divisionskampen AB – Vendsyssel FF spillet på Gladsaxe Stadion.
Kampen sluttede 3-1 til Vendsyssel FF.
Kampens dommer har indberettet AB’s leder for usportslig opførsel overfor dommerkvartetten og protester mod
dommerkvartetten.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At lederen indberettes for usportslig opførsel overfor dommerkvartetten og protester mod dommer-kvartetten.
At i forbindelse med, at dommeren fløjter 1. halvleg af, og dommerkvartetten forlader banen for at gå ind i
omklædningsrummet for at holde pause, møder de lederen ved indgangen til spillertunnelen. Her protesterer
lederen højlydt og meget kraftigt over dommertrioens præstationer i 1.halvleg. Han siger bl.a. (citat): ”I er bare
så ringe” og ”Nu snyder du os igen”. Lederen beder ham om at stoppe af to omgange, men han fortsætter sine
højlydte protester, imens dommertrioen går gennem spillertunnelen ned til deres omklædningsrum.
At 4.dommeren der går ind efter de øvrige dommere (D, LD1 og LD2) møder også højlydte protester.
At i 2. halvleg står lederen på tilskuerpladserne lige bag linjedommer 1. Herfra fortsætter lederen sine protester i
dele af 2. halvleg, der her er rettet mod linjedommeren.
At da kampen bliver fløjtet af, kommer lederen ind på banen. Han går hen mod dommertrioen, hvor han giver
hånd til linjedommer 2, og herefter vender han sig om på usportslig vis og går ca. ti meter væk, hvorefter han
vender front mod os. Her begynder han at protestere kraftigt over dommerkvartettens præstationer med
armene ude til siden.
At lederen bliver her meddelt, at han bliver indberettet, hvortil han svarer (citat):” Det er jeg ligeglad med”. Han
fortsætter herefter de højlydte protester. Dommerkvartetten hører ham, indtil vi har forladt banen.
REDEGØRELSE FRA AB
AB har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden og lederen
havde følgende bemærkninger:
At lederen ved, at han altid har haft et temperament, også den gang han selv spillede, men lige den her
indberetning mener han ikke er fair.
At lederen slet ikke har været højrøstet, men det kan godt være, at han har sagt noget fra tilskuerpladserne,
men han mener man gerne må have sine holdninger når man sidder på tribunen.

At det er rigtig at lederen kun gav den ene linjedommer hånden, hvilket måske også var for dårligt. Det er også
rigtig, at Peter Lassen siger, ”at nu snyder du os for anden gang i træk”, men det kan man da ikke få karantæne
for. Lederen synes dommeren overreagerer i denne situation. Det skal nævnes, at lederen normalt har det rigtig
fint med dommeren, som han synes er en dygtig dommer, men lige i denne kamp synes lederen, at dommeren
overreagerede.
At lederen er rigtig ked af denne indberetning, da han for en gang skyld synes at han har ret.
At da dommeren siger, at lederen får en indberetning, så siger dommeren, at lederen skulle have sagt, at det
var han ligeglad med. Dette er heller ikke korrekt, da lederen sagde at ”det her kan I da ikke indberette mig
for”. Det værste lederen måske sagde, var at han sagde til linjedommer 1, at hvis han kun gad at vinke superliga,
så skulle han da sige det, men det blev sagt med et blink i øjet.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Poul Gade, Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Høg
Madsen har deltaget i sagens behandling.
Jens Hjortskov har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans har kompetence til at behandle enhver sag relateret til reglerne i de ”Etisk
kodeks”, hvoraf det i grundregel nummer et fremgår: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne,
trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at AB ved lederens udtalelser i pausen og efter kampen har overtrådt Etisk
kodeks.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en bøde på kr. 3.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Etisk kodeks, grundregel nummer ét, tildeles AB en bøde på kr. 3.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a)
3.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 27. september 2016

