KENDELSE
Afsagt den 26. september 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, AB Tårnby

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 19. september 2020 blev 2. divisionskampen AB Tårnby – Nykøbing FC spillet på Tårnby Stadion.
Kampen sluttede 1-3 til Nykøbing FC.
Efterfølgende foretog kampens dommer en indberetning af en AB Tårnby-spiller, for usportslig opførsel, efter
spilleren modtog sin udvisning i 60. min.
INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At

spilleren blev tildelt en direkte udvisning i det 60. minut,

at

udvisningen blev tildeles for at have berøvet, en modspiller, en oplagt scoringsmulighed,

at

modspilleren bevægede sig mod AB Tårnby målet,

at

den begåede forseelse skal straffes med frispark eller straffespark,

at

det var en ”holde” forseelse således modspilleren ikke kunne sparke bolden i mål

at

spilleren på vej ud af banen valgte at sparke en bolddrengs bold meget langt væk,

at

dette er en usportslig opførsel.

REDEGØRELSE FRA TÅRNBY AB
Tårnby AB har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At

situationen er drøftet med spilleren,

At

spilleren beklager sin handling,

at

det var ren frustration over egen og holdets præstation,

at

bolddrengene den dag var fra årgang 2007, som bestyrelsesmedlemmet er holdleder for,

at

bestyrelsesmedlemmet efterfølgende har fået kommenteret situationen fra 2 bolddrenge,

at

bolddreng 1 fortalte, at ”ham med det røde kort spurgte [bolddreng 2], om han måtte tage den
ene af hans to bolde”,

at

bolddreng 2 svarede, ja,

at

cheftræneren har udtalt, at det ikke var kampbolden han sparkede væk,

at

det derfor ikke havde indflydelse på spillet,

at

spillerens opførsel ikke rækker ud over en forventet reaktion i forbindelse med det røde kort,

at

spilleren ikke generede andre spillere, tilskuere eller dommertrioen på nogen måder,

at

der bør ses med milde øjne på den handling spilleren foretager efter sin udvisning.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü Lars W.
Knudsen og Kim Garde Madsen har deltaget i sagens behandling.
Fodboldlovens §12 regulerer grundlæggende ”utilladelig spillemåde og usportslig opførsel”.
Det følger endvidere af DBU’s Adfærdskodeks, at formålet med adfærdskodekset er ”at fremme fairplay,
inklusion og gensidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og uetisk adfærd”.
Af DBU’s Adfærdskodeks’ afsnit 3, om ”DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere”, fremgår desuden at spillerne
skal vise ”…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 derfor, at Tårnby AB-spilleren med sin handling, har overtrådt både
Fodboldlovens §12 og DBU’s Adfærdskodeks.
Fodboldens Disciplinærinstans har ud fra dommerens indberetning vurderet strafværdigheden af episoden, og
har, på den baggrund, ved sanktionsfastsættelsen lagt til grund, at spilleren har udvist usportslig opførsel ved sin
handling. Fodboldens Disciplinærinstans har derfor fastsat sanktionen til en tillægsstraf på 1 spilledages
karantæne, svarende til 19 karantænepoint.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldlovens §12 og DBU’s Adfærdskodeks tildeles Tårnby AB-spilleren en tillægsstraf på 1
karantænedag, svarende til 19 karantænepoint, jf. DBU’s Love §30.1, nr. 11 jf. §30.1, a).
Kendelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 26. september 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

