KENDELSE
Afsagt den 25. april 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, HB Køge
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Skærtorsdag den 13. april 2017 blev NordicBet Ligakampen HB Køge – FC Helsingør spillet på Castus Park i
Herfølge. Kampen sluttede 2-0 til FC Helsingør.
Dommeren har efterfølgende indberettet, at en HB Køge-spiller efter omklædning kaldte den ene linjedommer
for ”bums”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At HB Køges spiller under kampen fik en advarsel for at bruge fornærmende sprog mod linjedommer 1. Under
kampen var der ikke yderligere, men efter kampen og efter vi er blevet færdig med bad og omklædning står
mine tre assistenter og venter på mig lige udenfor spillerindgangen til stadion. Der er samtidig en lille gruppe
spillere fra hjemmeholdet, der også forlader stadion, heriblandt spilleren. Idet spilleren går forbi linjedommer 1
siger spilleren "bums" til linjedommer 1 og går videre afsted. Linjedommer 1 hører det ikke selv, men det gør 4.
dommer og fortæller det til mig.
At det desværre ikke bliver påtalt overfor spilleren. Men jeg synes alligevel det er for lavt at bære nag på den
måde og endnu mere ikke at kunne styre sig selv og sige en ting som dette, og ydermere så længe efter
kampen, så kan man i hvert fald på ingen måde undskylde sig med, at det blev sagt i kampens hede eller i
affekt.
REDERGØRELSE FRA HB KØGE
HB Køge har været forelagt dommer dommerens indberetning og sportsdirektøren havde følgende
bemærkninger:
At vi efter kampen har talt med de tre involverede spillere: spilleren, anføreren og en tredje spiller. Grunden er,
at de tre forlod stadion samtidigt, og altså var de tre, der mødte dommerne efter kampen.
At spilleren benægter at have sagt ”bums”, og hverken anføreren eller den tredje spiller har hørt eller bemærket
utilstedelige kommentarer. Vi kan naturligvis ikke se nogen grund til, at 4. dommer skulle opdigte dette, så som
vi oplever det, er vores spiller enten uærlig, eller også har dommeren misforstået det sagte.
At det er vores mening, at der foreligger alt for lidt materiale til at dømme spilleren i denne situation, men er
naturligvis overordnet enig i, at en kommentar som ”bums” på det angivne tidspunkt efter kampen er utilladelig
opførsel, som hverken klub eller dommere kan/bør acceptere.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors, Jesper Hansen og Steven
Lustü har deltaget i sagens behandling.
I Etisk kodeks under afsnittet ”De Etiske grundregler” fremgår det af punkt 1, at:
”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 spilleren med sin bemærkning til linjedommer 1 har overtrådt Etisk
Kodeks.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 c) 1 tildeles spilleren en advarsel.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 25. april 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

