KENDELSE
Afsagt den 24. april 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AB

SAGEN
Lørdag den 13. april 2018 blev U19 Divisionskampen Holbæk – AB spillet på SuRi Park i Holbæk. Kampen sluttede
2-0 til Holbæk.
I kampens 95. minut blev en AB-spiller tildelt et direkte rødt kort. Efterfølgende har kampens dommer foretaget
en indberetning af spillerens opførsel i forbindelse med og efter udvisningen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren i kampens 95. minut fik et direkte rødt kort.
At det røde kort blev tildelt for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.
At spilleren gjorde sig skyldig i en forseelse hvor andre end dommeren/linjedommeren generes.
At spilleren kaldte en Holbæk-spiller for ”Bøsserøv”.
At dette blev overhørt af dommeren.
At det følger af Fodboldlovens §12 om ”utilladelig spillemåde”, at det skal takseres til en direkte udvisning såfremt
en spiller bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog.
At spilleren, efter at være blevet udvist, sagde ”Du er helt væk” til dommeren.
REDEGØRELSE FRA AB
AB har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At det desværre er korrekt at spilleren forløb sig overfor en modspiller i forbindelse med Holbæks 2-0 scoring sent
i 2. halvleg.
At det selvfølgelig ikke er i orden at komme med sådan et udbrud, og slet ikke i en uge hvor netop homofobi
har haft så stor mediebevågenhed.
At med til historien hører, at Holbækspilleren som blev kaldt ”bøsserøv” jublede hånligt lige op i hovedet på
spilleren efter scoringen til 2-0.
At dette er noget flere af spillerne kan bevidne.

At det på ingen måde retfærdiggør spillerens udbrud.
At det blot er en orientering der burde tages med i betragtningen.
At hele forløbet kan findes på video.
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 dommer James Marius Keiwe 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 3 yderligere karantænepoint, svarende til en ekstra spilledags karantæne.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren 3 yderligere karantænepoint, svarende til en ekstra
spilledags karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 24. april 2019
Fodboldens Disciplinærinstans

