KENDELSE
Afsagt den 3. november 2020
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
KoldingQ – HB Køge, 17. oktober 2020
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 17. oktober 2020 blev Gjensidige Kvindeligakampen KoldingQ – HB Køge spillet på Fynske Bank
Arena i Kolding. Kampen sluttede 3-3.
Efterfølgende har dommeren foretaget en indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgik det, at KoldingQs stadionspeaker i løbet af kampen kom med en ydmygende
kommentar mod kampens dommertrio.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen forløb i det store hele uproblematisk.
At stadionspeakeren desværre valgte at ydmyge kampens dommer over højtaleranlægget i forbindelse med
en udskiftning i det 78. minut.
At da udskiftningen godkendes vælger stadionspeakeren at sige ”Ja, dommeren kan vi desværre ikke skifte.
Det kan vi til gengæld med spillerne. Ud går nummer X og X, ind kommer nummer X og X.”
At dommeren er bevidst om, at der ikke er tale om jordens største svinestreg.
At dommeren ikke skal kunne sige, om den primære hensigt var at være sjov, eller om den var at ramme
dommeren.
At dommeren dog er sikker på, at det medførte et grinende stadion, og dermed en ydmygelse og
underminering af dommeren.
At dommeren synes, at sådan en udmelding, fra en person der pr. definition skal være neutral, er under al kritik.
At dommeren personligt, at det var et virkelig ”cheap shot” fra en person, der umiddelbart er gemt væk, og
som dommerne ikke har nogen bemyndigelse over.

REDEGØRELSE FRA KOLDINGQ
KoldingQ har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde
følgende bemærkninger:
At stadionspeakeren har læst indberetningen og må lægge sig fladt ned og undskylde episoden som er
beskrevet korrekt.
At udtalelsen som nævnt faldt i det 78. minut hvor både HB Køge og KoldingQ skiftede ud ved stillingen 2-2.

At begge hold skulle tilføre spillet noget nyt for at bringe en sejr i hus i en sindssygt spændende kamp.
At ordene faldt som de gjorde af denne grund.
At udtalelsen var ment i sjov.
At de folk som har været på stadion i de 7-8 hvor personen har været stadionspeaker vil kunne nikke
genkendende til at han indimellem er kommet med sjove udbrud, sang eller kommentarer under en kamp uden
at det tidligere har givet anledning til indberetning.
At det aldrig har været meningen at svine dommeren til, og derfor sendes han hermed en uforbeholden
undskyldning.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berge (næstformand), Jesper Hansen, Kim Garde Madsen, Lars W. Knudsen,
Stig Pedersen og Steven Lustü har 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.
Følgende bestemmelser fremgår af DBUs adfærdskodeks.
1.1 Formålet med DBU’s adfærdskodeks er at understøtte DBU’s kerneværdiger, jf. §1.5 i DBU’s love, herunder
at fremme fairplay, inklusion og gensidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig
og uetisk adfærd.
1.2. Dette adfærdskodeks gælder for spillere, ledere (herunder ansatte samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
m.fl.) og træner i alle organisationer og klubber, som hører under DBU, jf. §§ 5.1 og 5.2 i DBU’s love, herunder
DBU selv, samt fodbolddommere og registrerede fodboldagenter under DBU.
2.10.1 Personer omfattet af dette kodeks, må ikke fornærme værdigheden eller integriteten af et land, en
privatperson eller en gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller krænkende ord eller
handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, handicap, sprog, religion,
politisk overbevisning m.v., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller enhver anden grund.
2.11.1 Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og værne om andres integritet og
personlige værdighed.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at KoldingQ ikke har overholdt DBU’s adfærdskodeks som følge af
stadionspeakerens udtalelse.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en bøde på kr. 2.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles KoldingQ en bøde på kr. 2.000, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 3.
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.

Brøndby, den 3. november 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

