KENDELSE
Afsagt den 7. juni 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Spiller

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Det fremgår af TV-dokumentation, at en F.C. København-spiller i forbindelse med fejringen af sejren i finalen i
DBU Pokalen Kristi Himmelfartsdag den 25. maj mellem F.C. København og Brøndby IF gik ud til F.C. Københavns
fans og tog et romerlys i hånden for at juble sammen med fansene.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift i henhold til DBUs Love § 21.4, stk. 1 valgt at indlede
en disciplinærsag mod spilleren.
REDEGØRLSE FRA F.C. KØBENHAVN
F.C. København har fået mulighed for at redegøre for sagen, og havde følgende bemærkninger:
At F.C. København er bekendt med situationen og indskrænkede lige efter episoden over for spilleren, at det
ikke var en acceptabel handling uanset omstændighederne.
At kender man til spillerens karakter og væremåde, som både mange af klubbens fans og F.C. København gør,
så var handlingen udelukkende kærlig ment i et euforisk øjeblik, hvor man har fået visket en 18 år gammel plet
væk (sidst F.C. København tabte til Brøndby IF i Pokalfinalen).
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og
Stephan Schors har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
turneringen i henhold til DBUs Love § 21.4 stk. 1.
Forud for sæsonen 2016-2017 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i HerreDM. Heraf fremgår det blandt andet, at klubberne må forvente, at tilfælde, hvor klubber eller spillere/officials
offentligt har udtrykt anerkendelse (eller ligefrem begejstring) over brug af romerlys i forbindelse med indmarch
eller lignende, må forvente at blive sanktioneret af Fodboldens Disciplinærinstans.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at spilleren ved at tage et romerlys i hånden efter kampen dels har
overtrådt fyrværkerilovgivningen og dels har udtrykt anerkendelse af brugen af romerlys og derved udvist illoyal
og usømmelig adfærd, jf. DBU’s Love § 30.1 c).
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til to spilledages karantæne.
****

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1 c) 11 tildeles spilleren to spilledages karantæne. Karantænen skal afsones
i F.C. Københavns førstkommende kampe i Herre-DM eller DBU Pokalen.
Kendelsen er endelig og kan ikke ankes videre jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 7. juni 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

