KENDELSE
Afsagt den 3. maj 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Sportschef, Brønshøj Boldklub

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 27. april 2019 blev 2. divisionskampen Aarhus Fremad – Brønshøj Boldklub spillet på Riisvangen
Stadion i Århus. Kampen sluttede 3-0 til Aarhus Fremad.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af Brønshøj Boldklubs sportschef.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i forbindelse med 2. divisionskampen mellem Aarhus Fremad og Brønshøj Boldklub skal ske en indberetning
af Brønshøj Boldklubs sportschef.
At dommeren på vej mod omklædningsrummet efter første halvleg blev verbalt angrebet af sportschefen, hvor
han blandt andet råbte ”bare luk røven” samt angreb dommerens evne til at levere et professionelt arbejde.
At sportschefen opgav sit navn da dommeren bad ham om det.
At dommeren ikke hørte yderligere fra sportschefen i anden halvleg eller efter kampen.

REDEGØRELSE FRA BRØNSHØJ BOLDKLUB
Brønshøj Boldklub har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At situationen udspillede sig i pausen mellem første og anden halvleg af kampen mellem Aarhus Fremad og
Brønshøj Boldklub.
At i forbindelse med Aarhus Fremads scoring til 1-0 i første halvleg, er det Brønshøj Boldklubs vurdering, at der er
frispark til målmanden umiddelbart inden scoringen.
At Brønshøj Boldklub, i forhold til scoringen, tager kontakt til den relevante linjedommer, som orienterer om, at
han via headsettet havde orienteret dommeren om, at han havde set et frispark på målmanden umiddelbart
inden scoringen.
At Brønshøj Boldklubs målmandstræner, i forbindelse med pausen, går fra banen og drøfter situationen med
en anden person omkring det manglende frispark ved 1-0 målet.
At målmandstræneren fortsat er frustreret.
At idet målmandstræneren kommer ind i indgangen til omklædningsrummene, bliver han kontaktet af
kampens dommer, der tilsyneladende enten har fået orientering om, eller har overhørt målmandstrænerens
frustrerede bemærkninger.

At Brønshøj Boldklubs målmandstræner i det offentlige rum bliver taget i skole, og får en belæring i bedste
skolemesterstil om, at den tone og de bemærkninger ikke skal gentages, da det i givet fald vil medføre
bortvisning.
At dommeren i den forbindelse hverken konkretiserer i forhold til hvilke bemærkninger der er tale om og ej
heller eksemplificerer hvad der menes med tonen.
At Brønshøj Boldklubs sportschef overværede situationen, og følte trang til at gribe ind overfor den oplevede
skolemesterstil.
At debatten mellem sportschefen og dommeren bliver ophedet.
At sportschefen føler sig provokeret af dommeren.
At det er i lys af dette at ytringen fra sportschefen falder.
At Brønshøj Boldklub erkender dette og medgiver at ordvalget var uheldigt, hvilket Brønshøj Boldklub og
sportschefen beklager.
At Brønshøj Boldklub burde have henvendt sig til dommeren og orienteret om, at Brønshøj Boldklub havde
svært ved at forstå, hvorfor dommeren valgte at overhøre den ene linjedommers gentagne forsøg på at gøre
dommeren opmærksom på, at der var begået et frispark mod Brønshøj Boldklubs målmand ved 1-0 målet.
At spørgsmålet stadigvæk er hvorvidt headsettet ikke fungerede eller om dommeren blot vurderede
anderledes.
At det er Brønshøj Boldklubs vurdering, at dommeren manglede situationsfornemmelse.
At dette selvfølgelig ikke gør at Brønshøj Boldklub ikke skal udtrykke sig på en ordentlig og sober vis.
At Brønshøj Boldklub overordnet set oplevede en generel god dommerpræstation af dommertrioen.
At det blev formidlet til dommertrioen og dommerbedømmeren efter kampen, at kommunikation, sprogbrug
og tone dog kunne forbedres.
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 sin henvendelse til dommerteamet har overtrådt Etisk
kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
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Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles sportschefen en advarsel, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 3. maj 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

