KENDELSE
Afsagt den 16. oktober 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Spiller, LSF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Tirsdag den 6. oktober 2020 blev Sydbank Pokalkampen LSF – FC Roskilde spillet på Smørum Idrætscenter.
Kampen sluttede 2-1 til LSF.
Efterfølgende foretog kampens dommer en indberetning af en LSF-spiller, for ved ord eller handling at
genere dommer, efter spilleren modtog sin 2. advarsel og dermed udvisning i det 88. min.
INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
at

spilleren blev tildelt sin 2. advarsel i samme kamp i det 88. min.,

at

spilleren efter en nærkamp med en modspiller, højlydt råbte ”der er kraftedeme frispark
dommer” til dommeren,

at

dommeren derfor stoppede spillet for at tildele LSF-spilleren han 2. advarsel i kampen og
dermed en udvisning,

at

dette var for at bruge ord eller handlinger hvor dommeren generes,

at

LSF-spilleren efter at han modtog udvisningen, aggressivt gestikulerede med hans fingre ind i sit
eget hoved og råbte ”du er fandme gal i skallen, du er gal i skallen”,

at

LSF-spilleren herefter forlod banen,

at

LSF-spilleren i 1. halvleg blev tildelt en påtale, da han begik en satset tackling på sin modspiller,

at

LSF-spilleren modtog sin 1. advarsel i det 68. min for usportslig opførsel, da han begik en hensynsløs
tackling på sin modspiller.

REDEGØRELSE FRA LSF
LSF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At

LSF har svært ved at redegøre for situationen,

At

det hele skete længst væk fra det tekniske felt,

at

det kan ses at der var en reaktion fra spilleren, efter en kendelse fra dommeren,

at

der ikke var mulighed for at se eller høre, hvad der bliver sagt eller gjort,

at

LSF tænker, at den beskrivelse kampens dommer har skrevet, må være det dommeren har hørt
og så også det som er sagt og gjort,

at

det ikke har været muligt at snakke med spilleren inden afsendelse af redegørelsen,

at

spilleren, efter kampen beklagede overfor sine holdkammerater, at han havde kostet holdet et
rødt kort,

at

spilleren, var klar over, at han var gået for langt,

at

det efter LSF’s opfattelse var det en intens og god pokalkamp, som sådan nogle skal være,

at

LSF beklager overfor dommeren, at der er blevet sagt og gjort ting som ikke hører til på en
fodboldbane.

at

LSF tager en snak med spilleren til efterfølgende træning,

at

LSF vil fortælle spilleren, at det der er blevet sagt og gjort ikke er acceptabelt,

at

der fra LSF’s side skal lyde ros til både FC Roskilde-spillere, -officials og dommertrioen for en god
kamp,

at

der var god stemning før, under og efter kampen.

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 LSF-spilleren med sine ord og handlinger, 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 udtalt ”du er fandme gal i
skallen, du er gal i skallen” og udvist usportslig opførsel ved sin gestikulation. Fodboldens Disciplinærinstans har
derfor fastsat sanktionen til en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledages karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

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

Brøndby, den 16. oktober 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

