
KENDELSE 
 

Afsagt den 13. maj 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Holbæk B&I 
 
SAGEN 
Søndag den 9. maj 2021 blev 2. divisionskampen (Gruppe 1) Holstebro Boldklub – Holbæk B&I spillet på Holstebro 
Idrætspark. Kampen sluttede 1-3. 
 
I kampens 78. minut modtog Holbæk B&I-spilleren sit andet gule kort. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende 
Holbæk B&I-spilleren. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren har indberettet episoden med følgende bemærkninger: 
 
At der i forbindelse med en duel ved sidelinjen, hvor der dømmes indkast, efterfølgende opstod en nærkamp 
mellem Holbæk B&I-spilleren og en spiller fra Holstebro Boldklub (nr. 4). 
 
At Holbæk B&I-spilleren puffede til modstanderen, hvorfor han tildeltes sin anden advarsel i kampen og dermed 
udvisning. 
 
At Holbæk B&I-spilleren efter at have fået vist det gule og røde kort forsatte med tydelige udfald mod 
dommeren, idet han flere gange sagde ’du er en kæmpe joke’ og ’det er skandaløst’. 
 
At Holbæk B&I-spilleren efter kampens slutfløjt kom ind på banen.  
 
At Holbæk B&I-spilleren - da dommertrioen passerede ham - sagde til en holdkammerat ’godt kæmpet - nu 
hvor de (dommerne red.) prøvede at gøre det så svært for os som muligt’.  
 
At Holbæk B&I-spilleren var velvidende om, at dommerne hørte det, hvorfor dommerne tolkede det som en 
tydelig indirekte provokation og protest mod dommerne. 
 
 
REDEGØRELSE FRA HOLBÆK B&I 
Dommerens indberetning har været forelagt for Holbæk B&I, der havde følgende bemærkninger: 
 
At Holbæk B&I havde overvejet at protestere over de to gule kort til Holbæk B&I-spilleren, fordi de begge var 
tildelt på et forkert grundlag. 
 
At Holbæk B&I valgt ikke at protestere over de to gule kort, fordi Holbæk B&I sammen med Holbæk B&I-spilleren 
har vurderet, at Holbæk B&I-spillerens samlede opførsel under kampen kunne berettige til en udvisning. 
 
At Holbæk B&I-spillerens første advarsel ikke burde takseres som C4, da han ikke brugte fornærmende, hånende 
eller upassende sprog, men at Holbæk B&I-spilleren har erkendt at have været en ’irriterende spiller for 
dommerne’. 
 
At videosekvens fra kampen tydeligt viser, at Holbæk B&I-spilleren ikke puffede til en modstander, hvorfor det 
andet gule kort også var ukorrekt 
 



At Holbæk B&I-spilleren anerkender at have sagt ’Du er en joke’ og ’Det er skandaløst’ i forbindelse med 
udvisningen.  
 
At Holbæk B&I-spilleren ikke sagde ovenstående gentagende gange eller som tydeligt udfald, som anført af 
dommeren. 
 
At Holbæk B&I-spilleren følte sig uretfærdigt behandlet og var ophidset, men at han forlod banen roligt og uden 
yderligere problemer.  
 
At udtalelsen ’godt kæmpet - nu hvor de prøvede at gøre det så svært for os som muligt’ er dommerens tolkning 
af, at den var henvendt til dommerne. 
 
At Holbæk B&I finder, at udtalelsen også kan tolkes på andre måder, herunder at ’de’ også kunne være 
Holstebro Boldklub. 
 
At der samlet set ikke er grundlag for en sag ved Fodboldens Disciplinærinstans 
 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü, Kim Garde Madsen, Jesper 
Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Det følger 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 under etiske grundregler for fodboldspillere fremgår det af pkt. 3.1 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, at Holbæk B&I-spilleren ved sit ordvalg i forbindelse med udvisningen har 
overtrådt DBU’s adfærdskodeks, herunder særligt pkt. 3.1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til 19 yderligere karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne. 
 

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende  
 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til DBU’s Adfærdskodeks tildeles Holbæk B&I-spilleren en tillægsstraf på 19 karantænepoint 
svarende til 1 spilledags karantæne, jf. DBU’s Love §30.1, nr. 11 jf. §30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 13. maj 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 

 


