KENDELSE
Afsagt den 29. maj 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, SønderjyskE

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Tirsdag den 21. maj 2019 blev U17 Ligakampen SønderjyskE - AGF spillet på Haderslev Kunstgræsbane i
Haderslev. Kampen sluttede 3-2 til AGF
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af en SønderjyskE-spiller for den adfærd denne
udviste efter modtagelsen det andet gule kort.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren føler sig snydt for et frispark, og dette resulterer i at han begynder at ytre sig i meget kraftige
vendinger mod dommeren.
At spilleren højlydt gav sin utilfredshed til kende ved at sige ”du er jo så ringe og en lortedommer.”
At spilleren, efter han modtager sin anden advarsel, fortsætter med verbalt at tilkendegive sin utilfredshed ved
blandt andet at sige ”fucking lortedommer”, ”fucking skaldepande” og ”du er jo lort og bare elendig”.

REDEGØRELSE FRA SØNDERJYSKE
SønderjyskE har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At SønderjyskE beklager den komplet uacceptable opførsel spilleren udviste.
At denne opførsel på ingen måde lever op til de værdier som SønderjyskE efterlever.
At der er tale om en ung mand som gerne vil vinde, og SønderjyskE vil efterfølgende tage en alvorlig snak med
ham om hvordan man opnår det uden at blive en byrde for medspillere, modstandere og selvfølgelig
dommeren.
At SønderjyskE beklager opførslen, og tilstræber at læren af denne fejl i fremtiden kommer dommerens kollegaer
til gavn.

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 dommerens 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 4 yderligere karantænepoint, svarende til 1 spilledages karantæne.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren 4 yderligere karantænepoint, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, svarende til 1 spilledages karantæne.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 29. maj 2019
Fodboldens Disciplinærinstans

