KENDELSE
Afsagt den 12. april 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AC Horsens

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 6. april 2019 blev U19 Divisionen-kampen AC Horsens – HB Køge spillet på CASA Arena Horsens.
Kampen sluttede 2-2.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af en AC Horsens-spiller for den adfærd denne
udviste i forbindelse med tildelingen af det andet gule kort.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At en spiller fra HB Køge laver en holdesituation på AC Horsens-spilleren.
At HB Køge-spilleren modtager et gult kort.
At spilleren efterfølgende skubber HB Køge-spilleren omkuld.
At dommeren derfor tildeler spilleren sit andet gule kort og dermed en udvisning.
At spilleren efterfølgende sviner dommeren til.
At spilleren kalder dommeren for ”Pisse ringe som altid” samt en ”Fucking luderdommer”.
REDEGØRELSE FRA AC HORSENS
AC Horsens har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At AC Horsens’ U19 spiller i U19 Divisionen kampen mellem AC Horsens og HB Køge efter 32. minutter fik tildelt et
helt korrekt gult kort af kampens dommer.
At kampens dommer i øvrigt kampen igennem ledede denne på kyndig vis.
At der efter 84 minutters spil begås et frispark mod spilleren som dommeren dømmer.
At spilleren efterfølgende reagerer uhensigtsmæssigt ved at skubbe HB Køge-spilleren omkuld uden nogen form
for grund eller motiv.
At dommeren håndterer hændelsen stille og roligt ved først at tildele HB Køge-spilleren et korrekt gult kort,
hvorefter dommeren tildeler AC Horsens-spilleren et gult kort for at skubbe til HB Køge-spilleren.
At det andet gule kort udløser rødt kort til AC Horsens-spilleren.

At spilleren endnu engang reagerer uhensigtsmæssigt og udviser en adfærd som AC Horsens som klub tager
dybt afstand fra.
At AC Horsens vurderer adfærden som direkte skadelig for fodbolden ved at kalde dommeren ”luderdommer”
samt at fortælle dommeren hvor ringe spilleren mener, at dommeren er til at dømme fodbold.
At AC Horsens ser på sagen med stor alvor og vil afvente DBU’s endelige afgørelse ift. strafudmålingen på
spilleren.
At AC Horsens vil sanktionere spilleren yderligere med en straf som udmåles internt i AC Horsens.
At spilleren personligt vil blive bedt om at undskylde sine ytringer overfor dommeren.
At AC Horsens vil sørge for at samle alle klubbens akademispillere og gentage klubbens værdisæt og kodeks
for god og sportslig opførsel i forbindelse med repræsentation af AC Horsens.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Det følger af Fodboldlovens §12 at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han bruger
fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.”
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 sine udtalelser overfor dommeren har overtrådt Etisk
kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat
sanktionen til 34 yderligere karantænepoint.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren 34 yderligere karantænepoint, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 12. april 2019

