KENDELSE
Afsagt den 19. marts 2021
Af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Bestyrelsesmedlem, Kolding IF

SAGEN
Lørdag den 6. marts 2021 blev 1. Divisionskampen Hvidovre IF – Kolding IF spillet på PRO VENTILATION ARENA i
Hvidovre. Kampen sluttede 2-0 til Hvidovre IF.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at et Kolding IF-bestyrelsesmedlem udviste usportslig opførsel.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At årsagerne til indberetningen er upassende sprogbrug og opførsel overfor LD1 efter kampen samt
nærkontakt til LD1 og sikkerhedsvagt.
At dommeren dømte kampen mellem Hvidovre IF og Kolding IF.
At Kolding IF’s bestyrelsesmedlem efter kampen optrådte upassende i både sprogbrug og opførsel overfor
kampens LD1, hvilket er årsagen til indberetningen.
At det skal nævnes, at bestyrelsesmedlemmet under hele kampen har opholdt sig på tilskuerpladserne, og
derfor ikke fremgår på Kolding IF’s holdkort for kampen.
At LD1 beskriver episoden nedenfor.
At LD1 i kampen annullerede et Kolding IF-mål for en strafbar offside i kampens 51. minut.
At idet kampen var slut og dommerkvartetten skulle forlade bane, var der flere fra Kolding IF’s delegation
omkring spillertunnelen.
At idet dommerteamet nærmede sig spillertunnelen, var der en person fra Kolding IF’s delegation der trådte
frem og råbte ”DU SKAL TAGE HJEM FOR AT LÆRE OFFSIDE-REGLEN” tæt på linjedommerens hoved og gentog
det flere gange.
At personen ville følge med dommerteamet til omklædningen, men blev stoppet af en sikkerhedsvagt.
At situationen skete med en fysisk afstand som klart overskred LD1’s personlige grænse (hoved mod hoved).
At LD1 hverken kendte eller kiggede på personen som råbte.
At ifølge Hvidovre IF’s sikkerhedspersonale på stadion kom det omtalte råb fra Kolding IF’s bestyrelsesmedlem
iht. adgangslisten til stadion.
At ovenstående beskrivelse er set og hørt af dommerkvartetten og sikkerhedspersonalet.

REDEGØRELSE FRA KOLDING IF
Kolding IF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og
havde følgende bemærkninger:
At Kolding IF erkender, at bestyrelsesmedlemmet er kommet med en kommentar til linjedommeren
umiddelbart efter kampens afslutning.
At det at det skulle være forgået med hoved til hoved, kan Kolding IF ikke genkende.
At det uanset afstanden naturligvis er uacceptabelt, og det beklager Kolding IF meget.
At Kolding IF har været i dialog med bestyrelsesmedlemmet og at han undskylder situationen.
At der var tale om en følelsesmæssig kommentar ovenpå en kamp med mange frustrationer, bl.a. at
modstanderen ikke havde en læge til stede, hvilket betød, at én af Kolding IF’s spillere ikke kunne få den
nødvendige behandling samt at banens beskaffenhed var unde al kritik.
At frustrationspunkterne samlet desværre resulterede i kommentaren fra bestyrelsesmedlemmet.
At Kolding IF endnu engang beklager til dommerne.
At det naturligvis ikke er den måde Kolding IF som klub ønsker at fremstå på.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget
i sagens behandling.
Kim Garde Madsen, Stig Pedersen og Steven Lustü har ikke 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.
DBU’s adfærdskodeks pkt. 2.11.1 siger: ”Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og
værne andres integritet og personlige værdighed.”
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at bestyrelsesmedlemmet ved sin adfærd og henvendelse til
dommerteamet har overtrådt DBU’s adfærdskodeks, herunder særligt pkt. 2.11.1.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en bøde på kr. 2.500.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles Kolding IF en bøde på kr. 2.500, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 3.
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.

Brøndby, den 19. marts 2021
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

