
KENDELSE 
 

Afsagt den 8. november 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller, Viborg FF 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 
Lørdag den 2. november 2019 blev NordicBet Ligakampen HB Køge - Viborg FF spille på Capelli Sport Stadion, 
Køge Idrætspark. Kampen sluttede 2-1 til HB Køge. 
 
I kampens 79. minut modtager en Viborg FF-spiller et rødt kort for at berøve en oplagt scoringsmulighed uden 
fare for modspiller. 
 
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 spilleren efter udvisningen beskyldte dommeren for at være racist. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At spilleren i kampens 79. minut modtog et direkte rødt kort for at berøve en modspiller, der bevæger sig direkte 
mod Viborg FF’s mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse, der skal straffes med frispark eller 
straffespark. 
 
At en HB Køge-spiller løb mod Viborg FF’s mål med bolden og havde en oplagt scoringsmulighed. 
 
At HB Køge-spilleren driblede uden om spilleren. 
 
At spilleren holder i HB Køge-spillerens arm idet han runder spilleren. 
 
At dette medfører, at HB Køge-spilleren mister balancen. 
 
At spilleren dermed begår straffespark og fratager HB Køge en oplagt scoringsmulighed. 
 
At idet forseelsen er ”at holde” og der ikke er mulighed for at spille bolden, udvises spilleren for at fratage en 
oplagt scoringsmulighed. 
 
At spilleren opsøger dommeren efter tildelingen af det røde kort. 
 
At spilleren lægger hånden på dommeren. 
 
At dommeren siger ”please don’t touch me.” 
 
At spilleren derefter peger på dommeren og siger ”that’s racist. You are a racist.” 
 
At kommentaren betragtes som upassende og fornærmende. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VIBORG FF: 



 
Viborg FF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At Viborg FF selvfølgelig accepterer det korrekte røde kort. 
 
At den eneste supplerende kommentar Viborg FF har er, at spilleren umiddelbart efter kampen gik op og 
undskyldte til dommeren for episoden. 
 
At spilleren forklarer, at han har været presset og ked af det efter at han i kampen mod Kolding IF blev udsat 
for abelyde i pausen fra udeholdets fans. 
 
At dette ikke er nogen undskyldning, men blot for at forklare, at der desværre har være mange ting i hovedet 
på en 19-årig dreng som han skal forholde sig til. 
 
At spilleren omkring kommunikationen med dommeren, at han siger ”Are you a racist?” og ikke andet. 
 
At Viborg FF har haft en snak med spilleren omkring episoden, og kun kan beklage oplevelsen som dommeren 
havde omkring det. 
 
At Viborg FF håber, at ovenstående vil blive taget med i betragtning.  
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen og Stig Pedersen har deltaget i sagens behandling. 
 
Jakob Berger (næstformand) og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at 
behandle enhver sag relateret til reglerne i ”Etisk kodeks”.  
 
Etisk kodeks’ grundregel nummer 1 siger: ”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 spilleren ved sit spørgsmål anklager dommeren for at være racist.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder derfor, at spilleren ved sin adfærd har overtrådt Etisk kodeks, herunder 
særligt etisk grundregel nummer 1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til to spilledages karantæne.  
 
Uanset spilleren har erkendt sit fejltrin, er der ved strafværdigheden som en skærpende omstændighed lagt 
vægt på, at en udtalelse med beskyldninger om racisme må anses for en udtalelse på linje med egentlige 
racistiske ytringer, som Fodboldens Disciplinærinstans ser med meget stor alvorlighed på.  
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a) og c), tildeles spilleren to spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, 
nr. 11. 
 
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 



Brøndby, den 8. november 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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