KENDELSE
Afsagt den 8. oktober 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, Hobro IK

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 3. oktober 2020 blev U17 Divisionen-kampen HIK – Hobro IK på HIK’s anlæg. Kampen sluttede 3-1 til
HIK.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende en
Hobro IK-spiller.
INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At spilleren efter udvisningen råber ”du er så fucking dum, grim og klam” efter dommeren.
At spilleren efterfølgende kommer med tilråb fra sidelinjen i den efterfølgende kamp hvor dommeren er
linjedommer.
REDEGØRELSE FRA HOBRO IK:
Hobro IK har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og
havde følgende bemærkninger:
At der bliver givet et 2. gult kort til spilleren i kampen mod HIK.
At kortet bliver givet for en hård tackling.
At spilleren medgiver, at han kommer til at udtrykke sin frustration over kampen på dommeren, og kalder hende
”fucking dum.”
At Hobro IK har snakket med spilleren og fortalt om konsekvenserne ved at lade sine frustrationer gå ud over
dommeren.
At Hobro IK derfor har givet spilleren en intern karantæne i forhold til at træne med førsteholdet.
At baggrunden for at det hele kom så vidt desværre skal findes i, at der igennem kampen kommer flere racistiske
tilnærmelser fra HIKs spillere.
At dommeren bliver gjort opmærksom på dette i pausen.
At Hobro IK’s højre kant bliver kaldt ”fucking abe” og der bliver råbt ”skrid hjem din neger”.
At dette ikke retfærdiggør, at spilleren reagerer som han gør, men at det blot kan være en lille forklaring på
hvorfor holdet var oppe i det røde felt.
At dommeren kan bekræfte, at Hobro IK har snakket med hende om disse ting på vej ned til pausen.

At med hensyn til tilnærmelser til dommeren i den efterfølgende kamp hvor hun var linjedommer, så tror Hobro
IK ikke at der kan være tale om spilleren, idet han under hele kampen står på modsatte linje bag bænken.
At 8-10 af Hobro IK’s spillere stå der, mens en medarbejder har de resterende med på terrassen ved klubhuset.
At Hobro IK derfor har svært ved at genkende denne sigtelse.
At Hobro IK håber, at man vil tage dette med i betragtningen.
At spilleren er kommet med følgende undskyldning til dommeren:
”
Kære dommer,
Jeg har tænkt meget over kampen i lørdags. Jeg har tænkt meget på om jeg har overreageret i nogle
situationer, og derved komme til at kalde dig nogle grimme ting. Normalt er jeg ikke en person som siger
sådanne ting, men jeg synes virkelig der var mange ting der var frustrerende i kampen, og det skal selvfølgelig
ikke gå ud over dig. Det er selvfølgelig dig der bestemmer. Efter min bedste ven blev jordet af en modstander,
og udsat for racistiske tilnærmelser i kampen, blev jeg nok overmandet af en følelse af uretfærdighed, hvor jeg
kom til at sige nogle dumme ting til dig. Det skulle jeg ikke have sagt, og det må du meget undskylde! Jeg er
meget ked af udfaldet af kampen, og jeg håber du vil godtage min undskyldning.
Mvh
Spilleren
”
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 8. oktober 2020
Fodboldens Disciplinærinstans

