KENDELSE
Afsagt den 4. december 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Holbæk B&I

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 29. november 2019 blev U19 Divisionskampen FC Roskilde – Holbæk B&I spillet på Roskilde
Idrætspark. Kampen sluttede 3-2 til FC Roskilde.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af en Holbæk B&I-spiller for den adfærd denne
udviste i forbindelse med tildelingen af det andet gule kort.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Holbæk B&I-spilleren i kampens 47. minut blev tildelt sin anden advarsel for at berøve en modspiller, der
bevæger sig mod spillerens mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse (hands), der skal straffes
med frispark eller straffespark.
At spilleren forsøgte at standse bolden med hånden, idet bolden blev loppet over ham.
At spilleren på dette tidspunkt var ude af straffesparksfeltet.
At der derfor er tale om en hands-forseelse.
At i vurderingen mente dommeren ikke, at den angribende spiller kunne nå bolden efterfølgende, og ej heller
at den angribende spiller havde direkte retning mod målet.
At spilleren efter modtagelsen af sin følgestraf havde sine frustrationer, hvilket kom til udtryk ved følgende
kommentarer.
At spilleren sagde ”det er så elendigt dømt”.
At spilleren derefter puffede til dommeren med to arme på skuldrene.
At spilleren desuden sparkede til en målstolpe, et hjørneflag og slå på en væg mens han gik mod
omklædningsrummet.

REDEGØRELSE FRA HOLBÆK B&I:
Holbæk B&I har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At Holbæk B&I, efter at have set situationen, er helt enige i tildelingen af det andet gule kort, og dermed det
røde kort.
At ret skal være ret.

At på video af episoden ses det at spilleren kaster bolden i jorden og fortæller dommeren at han er uenig i
beslutningen.
At dommeren indberetter, at han blev puffet med to arme.
At videomateriale af kampen viser, at spilleren, efter han har kastet bolden i jorden, sætter den ene hånd på
dommerens skulder og går forbi ham.
At dette er meget harmløst.
At sparket på et liggende 5-mandsmål er noget Holbæk B&I kan genkende.
At de efterfølgende episoder ikke er noget trænerbænken lægger mærke til, da man er i gang med at foretage
en udskiftning.
At Holbæk B&I ikke ønsker, at spillerne i Holbæk B&I kommunikerer med dommere eller modstandere med
respektløs tone og nedgørelser.
At dette er imod Holbæk B&I’s værdier.
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 sin udtalelse og handlinger overfor dommer Casper Niels
Skriver 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 en tillægsstraf på 1 spilledagskarantæne, svarende til 19 yderligere karantænepoint.

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren 19 yderligere karantænepoint, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 4. december 2019
Administrator på vegne af Fodboldens Disciplinærinstans

