KENDELSE
Afsagt den 10. september 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Hvidovre IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 6. september 2020 blev U17 Divisionen-kampen Hvidovre IF – Hobro IK på Hvidovre IF’s baner.
Kampen sluttede 1-3 til Hobro IK.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende en
Hvidovre IF-spilleren.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren bremser et lovende angreb og dermed modtaget sin anden advarsel i kampen.
At spilleren efter udvisningen giver udtryk for hvor dårlig en dommer som dommeren er.
At spilleren satte spørgsmålstegn ved at dommeren modtog penge for at dømme kampe.
At spilleren dermed fortsatte med at brokke sig efter udvisningen.
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF:
Hvidovre IF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og
havde følgende bemærkninger:
At Hvidovre IF skal starte med at beklage at redegørelsen først kommer nu.
At forsinkelsen skyldes at alle i Hvidovre IF desværre er på arbejde og dermed ikke kunne efterkomme ønsket
om at fremkomme med en redegørelse i løbet af 24 timer.
At efter der er foretaget drøftelser med spilleren, trænerne og holdlederne kan Hvidovre IF bekræfte det forløb
som dommeren beskriver.
At ingen af lederne er sikre på ordlyden i det der er blevet sagt, men er enige i at budskabet gik på
dommerkvaliteten og noget med penge og ikke at være sin løn værd.
At spilleren ikke præcist kan huske hvad han sagde, men sagtens kan genkende at han nævnte ovenstående.
At spilleren selvfølgelig beklager hændelsen, men er afklaret med at det blot vil forlænge karantænen når man
kommer med dumme udbrud efter man er vist ud.
At Hvidovre IF synes det i indberetningen er uklart, og derfor er det vigtigt for alle implicerede i Hvidovre at
understrege, at Benjamins kommentar gik på at dommeren, i forhold til sit niveau, ikke burde få penge for at
dømme, og dermed ikke at dommeren havde fået penge for at dømme dårligt mod Hvidovre IF.

At der for Hvidovre er markant forskel i de to udsagn, hvorfor præcisionen var vigtig.
At Hvidovre IF bakker op om det beskrevne forløb af dommeren og afventer karantænes omfang.
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.”
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”.
Desuden følger det at DBU’s Adfærdskodeks pkt. 2.10.1, at det ikke er tilladt, at ”fornærme værdigheden eller
integriteten af et land, privatperson eller gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller
krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn,
handicap, sprog, religion, politiske overbevisning mv., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller
enhver anden grund”.
Af DBU’s Adfærdskodeks’ afsnit om ”DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere”, fremgår desuden at ”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 derfor, at spilleren med sin udtalelse mod dommeren, har overtrådt både
Fodboldlovens §12 og DBU’s Adfærdskodeks.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en tillægsstraf på 1 spilledages karantæne, svarende til 19 yderligere karantænepoint.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spilleren en tillægsstraf på 1 spilledages karantæne, svarende
til 19 karantænepoint, jf.DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Den 10. september 2020
Fodboldens Disciplinærinstans

