KENDELSE
Afsagt den 19. november 2020
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
KFUM BK, Roskilde – BK Avarta, 14. november 2020
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 14. november 2020 blev 2. divisionskampen KFUM BK, Roskilde – BK Avarta spillet på Lillevang
Idrætscenter i Roskilde. Kampen sluttede 3-3.
Efterfølgende har dommeren foretaget en indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgik det, at KFUM BK, Roskildes stadionspeaker i løbet af kampen kom med kommentarer
mod kampens dommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i forbindelse med kampen KFUM BK, Roskilde – BK Avarta lørdag den 14. november 2020 kom
stadionspeakeren med følgende upassende udtalelser gennem højtalerne på stadion ved tre af advarslerne i
kampen.
At stadionspeakeren i kampens 81. minut sagde ”Så kom der endnu en håbløs advarsel.”
At stadionspeakeren i kampens 92. minut sagde ”Så kom der kun én advarsel.”
At stadionspeakeren i kampens 94. minut sagde ”Og så var der den der!”
REDEGØRELSE FRA KFUM BK, ROSKILDE
KFUM BK, Roskilde har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden,
og havde følgende bemærkninger:
At KFUM BK, Roskilde allerede på kampdagen har gjort stadionspeakeren opmærksom på at de nævnte
kommentarer var fuldstændigt uacceptable.
At KFUM BK, Roskilde også oplyste dommerudvikleren om, at de havde taget fat om sagen.
At KFUM BK, Roskildes stadionspeaker i øvrigt gennem flere år har udført et upåklageligt arbejde.
At KFUM BK, Roskilde beklager at det skete og forsikrer om at det ikke vil gentage sig.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (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 KFUM BK, Roskilde ikke har overholdt DBU’s adfærdskodeks som følge
af stadionspeakerens udtalelser.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne, og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en bøde på kr. 3.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles KFUM BK, Roskilde en bøde på kr. 3.000, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr.
3.
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.
Brøndby, den 19. november 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

