KENDELSE
Afsagt den 26. september 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Holbæk B&I

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 21. september 2019 blev U19 Divisionen-kampen Holbæk B&I – AB spillet på Holbæk Sportsby.
Kampen sluttede 5-2 til AB.
Efterfølgende har kampens dommer, foretaget en indberetning af en Holbæk B&I-spiller for den adfærd denne
udviste i forbindelse med tildelingen af det røde kort.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren mister bolden til modstanderen hvorefter han sparker ham ned uden at have øje for bolden.
At spilleren bliver tildelt det røde kort og siger ”fucking svans” på vej ud.
At dommeren ikke ved om det var rettet mod ham eller modspilleren.

REDEGØRELSE FRA HOLBÆK B&I:
Holbæk B&I har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At efter at have set episoden hvor spilleren bliver tildelt det røde kort i kampen mod AB, er Holbæk B&I ikke
enige i at det skulle have været et rødt kort.
At Holbæk B&I ser det som hårdt dømt, at han bliver tildelt et direkte rødt kort.
At frustration var årsagen til spillerens adfærd, og at det på ingen måde var for at skade modspilleren, som rejste
sig relativt hurtigt op igen.
At Holbæk B&I erkender, at spillerens reaktion var uacceptabel, og at han dermed skulle udvises da han i
forvejen var noteret for et gult kort.
At et andet gult kort dermed ville være på sin plads.
At angående spillerens sprogbrug af ”fucking svans” til dommeren eller modstanderen kun er hørt af dommeren
og ikke kan høres på video.
At Holbæk B&I dog ikke ønsker, at Holbæk B&I’s spillere kommunikerer med dommere eller modstandere med
respektløs tone og nedgørende sprogbrug.
At dette er imod Holbæk B&I’s værdier.

At Holbæk B&I gerne vil rose dommertrioens indsats og for den linje der var lagt som tillod intensitet og god
fodbold.
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 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 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 26. september 2019
Administrator på vegne af Fodboldens Disciplinærinstans

