KENDELSE
Afsagt den 2. juni 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, VSK Aarhus

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 26. maj 2018 blev 2. divisionskampen VSK Aarhus – HIK spillet på Vejlby/Risskov Centret i Risskov.
Kampen sluttede 2-1 til HIK.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning af VSK Aarhus spilleren for efter kampens afslutning
”ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At efter kampens afslutning forlader vi spillepladsen ind mod omklædningsrummet, hvor VSK's udskiftede spiller
” Nr. 17" vælger, at opsøge os på vej dertil.
At han er tydeligt frustreret og uenig i vores afvikling af kampens sidste minutter, som han gerne vil ytre til os.
At i første omgang forsøger vi at tage dialogen med spilleren, samt give ham muligheden for selv at afslutte sine
ytringer.
At da han stort set hele vejen fra banen og ind til omklædningsrummet ikke forstår at stoppe sit brok og
fornærmende ord vælger jeg, at bekende ham med at han bliver indberettet for at bruge "Fornærmende,
hånende og upassende sprog".
At der blev brugt sætninger / ord som nedenfor:
- "Du / I er så fucking ringe"
- "I afgøre altid kampene her"
- "Hvis du så gerne vil afgøre kampene, hvorfor kommer du så ikke også næste weekend"
- "Jeg håber ikke i får lov til, at dømme fodbold her mere"
At spilleren efter at være bekendt med sin indberetning, fortsætter ytringerne og det er medspillere / trænerne
som må "fjerne" spilleren fra os.
REDEGØRELSE FRA VSK Aarhus
VSK Aarhus har været forelagt dommeren indberetning, hvortil Sportschefen havde følgende bemærkninger:
At vi overværede ikke episoden efter kampen, hvor Spilleren opsøgte dommertrioen. Jeg ankommer først, da
det er ved at være forbi.
At jeg har dog talt med Spilleren, som er rigtig ked af sin opførsel og undskylder mange gange. Det var mere
situationen, hvor vi for anden uge i træk veksler en sejr til et nederlag i slutningen af kampen, der frustrerede

ham. Og derfor blev et manglende dømt straffe til os i første halvleg pludselig et tema.
At Spilleren er som sagt rigtig ked af sin opførsel og benægter ikke den beskrevne episode.
At vi har således ingen anledning til, at betvivle dommerens udsagn.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at
behandle enhver sag relateret til reglerne i ”Etisk kodeks”.
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”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 ved sin adfærd efter kampen har overtrådt Etisk kodeks,
herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til 19 karantænepoint, svarende til én spilledages karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles Spilleren 19 karantænepoint, svarende til én spilledages
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11.
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 2. juni 2018
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

