KENDELSE
Afsagt den 30. april 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, OB

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 24. april 2019 blev U19 Ligakampen OB-SønderjyskE spillet på Ådalen i Odense.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af en OB-spiller for den adfærd denne udviste
efter modtagelsen af et rødt kort og efter kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren tildeles en advarsel for protester og reagerer efterfølgende ved at sige ” Det er jo helt fuldstændigt
hjernedødt det der. Det er så komplet ringe” hvorefter han udvises med et direkte rødt kort.
At spilleren på vej ud af banen råber at dommeren er en ”fucking idiot” og en ”fucking taber”.
At idet dommeren og de to hold er på vej væk fra spillepladsen, som ligger et stykke fra banen, går spilleren
lige foran dommeren, hvilket spilleren er tydeligt bevidst om.
At spilleren ytrer yderligere utilfredshed med dommerens præstation til en anden OB-spiller, som under kampen
var tilskuer.
At dommeren henvender sig så høfligt som muligt til spilleren og fortæller at han går lige bagved ham, og faktisk
kan indberette alt hvad der yderligere bliver sagt, hvorfor dommeren anbefaler at vente med at komme med
flere negative udtalelser.
At spilleren reagerer på dette og siger ”Ja det er flot venner”.
At dommeren svarer at ”Det var kun ment som en hjælp”
At spilleren svarer ”Bare fordi man har en fløjte, så tror man, at man har magt”
At dommeren ikke kommenterer yderligere.
At idet deres veje naturligt skilles ved klubhuset råber spilleren ”Machofyr” efter dommeren.

REDEGØRELSE FRA OB
OB har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At teknisk chef har gennemset videomateriale, talt med spilleren, samt gennemlæst den tilsendte rapport og
har på denne baggrund udfærdiget nedenstående bemærkninger.

At OB i det 93. minut føler, at de bliver snydt for et straffespark.
At bolden efterfølgende bliver sparket udenfor banen, rammer hegnet og kommer i spil igen uden at dommeren
stopper spillet og bør giver OB hjørnespark.
At spillet fortsætter i cirka 30 sekunder, og da bolden endelig er ude af spil siger spilleren ”Det er helt godnat,
mand, det er hjernedødt”.
At spilleren modtager et gult kort for dette.
At han derefter siger noget andet til dommeren som fører til det røde kort.
At OB ikke kan høre på sin videofil hvad der bliver sagt i anden omgang
At ved situationen efter kampen går spilleren og en holdkammerat sammen mod klubhuset mens de diskuterer
udvisningen.
At de ikke er bevidste om at dommertrioen går bagved.
At dommeren herefter går op til spillerne og siger at dommerne går lige bagved og kan høre samtalen.
At der herefter sker en meningsudveksling.
At OB ikke mener, at det er nødvendigt at tage fat i spillerne når de ikke henvender sig direkte til dommertrioen,
men udelukkende diskuterer sagen internt.
At OB anerkender det røde kort.
At OB anerkender et upassende sprogbrug i forbindelse med det røde kort.
At der har været en meningsudveksling efter kampen da spillerne og dommerne gik mod klubhuset.
At spilleren og holdkammeraten ikke har været bevidste om at dommeren gik bagved og derfor ikke har villet
provokere unødigt, men blot diskuterede udvisningen.
At OB og spilleren undskylder for det røde kort, den upassende sprogbrug og den efterfølgende
meningsudveksling efter kampen, da det ikke er foreneligt med OB’s værdier om respekt og god opførsel.
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 28 yderligere karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne.
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Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren 28 yderligere karantænepoint, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, svarende til 2 spilledages karantæne.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 30. april 2019
Fodboldens Disciplinærinstans

