KENDELSE
Afsagt den 23. juli 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Sportschef, Hvidovre IF

SAGEN
Torsdag den 16. juli 2020 blev NordicBet Ligakampen mellem Hvidovre IF og Skive IK spillet på PRO VENTILATION
ARENA i Hvidovre. Kampen sluttede 0-2 til Skive IK.
Efterfølgende har dommeren, 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 sports- og salgschef udviste usportslig opførsel.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At sportschefen kom ind på banen efter kampens afslutning og konfronterede dommeren ved at sige ”Øhh
undskyld, du er ikke fra Nykøbing, vel?”
At dommeren svarede ”Nej sportschef, det er jeg godt nok ikke.”
At sportschefen derefter svarede med ”Puuuh, det var godt, jeg kunne nemlig kun være i tvivl sådan som du
dømmer!”
At dommeren herefter informerer sportschefen om at der vil blive foretaget en indberetning grundet usportslig
opførsel.
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF
Hvidovre IF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og
havde følgende bemærkninger fra sportschefen:
At sportschefen godt ved, at han snart har fuldt hus i indberetninger, at han har temperament og sagt nogle
mere uheldige ting gennem tiderne.
At sportschefen også har humor.
At humor var lige akkurat hvad dommeren indberettede sportschefen for idet han går stille og roligt hen til
dommerne efter kampen for at sige tak for kampen, hvorefter sportschefen med et skævt smil og et glimt i
øjet om dommeren var fra Nykøbing.
At dommeren derefter siger til sportschefen, at han vil blive indberettet for ikke at sige tak for kampen.

At den ene linjedommer er hurtig på aftrækkeren og siger til sportschefen at han (linjedommeren) var fra
Nakskov.
At sportschefen synes dette var god humor.
At sportschefen ikke forstår dommerens indberetning.
At dommeren sagde til sportschefen, at indberetningen var på baggrund af at sportschefen ikke sagde tak
for kampen.
At sportschefen sagde tak for kampen.
At dette blev gjort på en ordentlig måde med knuckles.
At der ikke på noget tidspunkt blev sagt grimme ting.
At der alene var tale om en lille portion humor.
At dette åbenbart også er blevet ulovligt.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget
i sagens behandling.
Stig Pedersen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
reglerne i DBU’s adfærdskodeks.
DBU’s adfærdskodeks pkt. 2.11.1 siger: ”Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og
værne andres integritet og personlige værdighed.”
DBU’s adfærdskodeks pkt. 2.11.2 siger: ”Det er ikke tilladt at bruge krænkende gestus eller sprog til at fornærme
nogen på nogen måde eller til at provokere andre til had eller vold.”
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der foreligger en række tidligere sager mod sportschefen af
lignende karakter.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at sportschefen ved sin henvendelse til dommerteamet har overtrådt
DBU’s adfærdskodeks, herunder særligt pkt. 2.11.1 og 2.11.2.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har ved sanktionsfastsættelsen
anset det som en skærpende omstændighed, at der foreligger en række tidligere sager mod sportschefen af
lignende karakter, og har på den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles Hvidovre IF en bøde på 10.000 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 23. juli 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

