KENDELSE
Afsagt den 12. april 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Sportschef, Hvidovre IF

SAGEN
Søndag den 7. april 2019 blev NordicBet ligakampen Hvidovre IF – FC Helsingør spillet på Kæmpernes Arena i
Hvidovre. Kampen sluttede 2-1 til Hvidovre IF.
Efterfølgende har kampens dommer, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for
så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at Hvidovre IF’s sportschef, på vej til pausen i opgøret henvender sig til
dommerne på en aggressiv, anklagende og nedladende måde.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At det skal indberettes, at Hvidovre IF’s sportschef på vej til pause i opgøret og efterfølgende i selve pausen
havde en meget aggressiv, anklagende og nedladende facon samt tone overfor dommeren og 4.
dommeren.
At sportschefen henvendte sig højlydt og opfarende til kampens 4. dommer umiddelbart før pausefløjtet.
At det af henvendelsen fremgik, at dommerteamet ”sgu ikke var opgaven voksen, og måtte se at komme i
gang”
At sportschefen stod i spillertunnellen ved pause og udtalte følgende til kampens dommer ”Det er hver gang!
Du kan virkelig bare ikke fordrage os, hva’?”
At kampens dommer prompte gjorde opmærksom på, at dette ville blive indberettet.
At sportschefen derefter råbte efter dommerteamet og ytrede ”Det er jeg kraftedme ligeglad med!”
At sportschefen ikke var påført holdkortet.
At der derfor ikke kan være tale om en bortvisning.
At sportschefen, såfremt han var påført holdkortet, ville være blevet bortvist på baggrund af at han kraftigt
insinuerede, at dommeren og dommerteamet er partiske og derved bringer dommerens integritet og
upartiskhed i fare og spillet i miskredit.
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF
Hvidovre IF har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og
havde følgende bemærkninger:
At sportschefen er helt rystet over hvad dommeren har indberettet.

At sportschefen slet ikke kan genkende hvad der fremgår af dommerens indberetning.
At det er fuldstændig korrekt at sportschefen stille og roligt i pausen siger at ”man må konstatere at du ikke kan
lide Hvidovre”
At kampens dommer efterfølgende råber sportschefen ind i hovedet at sportschefen bliver indberettet.
At sportschefen derefter siger, at det er han ligeglad med.
At sportschefen ikke ved hvor dommeren har fra, at sportschefen er ophidset og råber ”fucking”.
At det er direkte løgn hvad dommeren indberetter.
At sportschefen er ked af at 4. dommeren bringes ind i billedet.
At dommeren indberetter, at sportschefen før pausefløjtet råber ad 4. dommeren.
At sportschefen slet ikke var i nærheden af banen på det tidspunkt.
At sportschefen absolut intet havde at indvende overfor 4. dommeren.
At det derfor må være en anden end sportschefen som dommeren hører.
At sportschefen endnu engang understreger, at han er direkte rystet over hvad der fremgår af
indberetningen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Lars W.
Knudsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret
til reglerne i ”Etisk kodeks”. Etisk 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 sportschefen ved sine henvendelser til dommerteamet har
overtrådt Etisk kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Vedrørende sanktionsfastsættelsen bemærker Fodboldens Disciplinærinstans, at der foreligger fortilfælde i
form af kendelser mod sportschefen angående forseelser af lignende karakter.
Fodboldens Disciplinærinstans har på denne baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 7.500.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles Hvidovre IF en bøde på 7.500 kr., jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 3.
Kendelsen kan indbringes af Hvidovre IF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen
af kendelsen, jf. DBU’s Love §31.3, nr. 1.
Brøndby, den 12. april 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

