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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Lørdag den 12. oktober 2019 blev NordicBet Ligakampen Skive IK – Hvidovre IF spillet på Hancock Arena i Skive. 
Kampen sluttede 2-1 til Skive IK. 
 
Efterfølgende har kampens dommer foretaget en indberetning af en Hvidovre IF-spiller, for den adfærd denne 
viste forinden tildelingen af udvisningen mens spilleren sad på bænken. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At spilleren modtog et direkte rødt kort for at bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn 
hvor dommer/liniedommer ved ord eller handling generes.  
 
At spilleren 5 minutter forinden bortvisningen var blevet skiftet ud. 
 
At spilleren, efter han blev udskiftet, brokkede sig imod dommeren og over teamets kendelser. 
 
At 4. dommeren bad spilleren stoppe sine ytringer. 
 
At spilleren derefter svarede ”I er bare nogle fucking små bøsserøve”. 
 
At dommeren herefter tilkaldtes, hvorefter Mike Mortensen blev udvist for fornærmende og upassende 
sprogbrug.  
 
 
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF: 
 
Hvidovre IF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Hvidovre IF efterfølgende har talt med spilleren om episoden, og udlægningen derfra er, at spilleren med 
forsæt får en albue på næsen i en duel, og dermed brækker spilleren næsen igen. 
 
At spilleren lige er kommet tilbage fra en skade med brækket næse for 4 uger siden. 
 
At det er spillerens opfattelse, at der er tale om en bevidst handling fra Skive IK-spilleren. 
 
At spilleren mener, at dommerkvartetten, og ikke mindst dommeren, burde have set episoden, da han står 
meget tæt på situationen. 
 
At det, at spilleren efterfølgende har et voldsomt upassende sprogbrug overfor 4. dommeren beklages af både 
Hvidovre IF som klub og ikke mindst også af spilleren. 
 
At årsagen nok skal findes i, at der er tale om en følelsesladet situation for spilleren, der igen har en brækket 



næse og udsigt til en operation. 
 
At Hvidovre IF har indgået en aftale med spilleren om, at spilleren ikke kommer til at spille mere i 2019, således 
der kan komme styr på den brækkede næse og spilleren kan få tid til at tænke over tingene.  
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Lars W. 
Knudsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Det følger af Fodboldlovens §12 at ”En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han bruger 
fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.” 
 
Det fremgår af Etisk Kodeks, under afsnittet om ”Etiske problemstillinger og standarder”, at ”Fodbold er en 
universel sport, og skal accepteres af alle fodboldens parter som sådan. Dansk Fodbold udviser derfor nul-
tolerance overfor racisme og diskrimination i enhver form. Ved racisme og diskrimination forstås enhver form for 
verbal eller non-verbal kommunikation, der har til formål eller kan forventes at såre, støde eller provokere andre 
mennesker på baggrund af deres eller andres køn, nationale tilhørsforhold, etniske oprindelse, race, sprog, 
religion, eventuelle tilhørsforhold til en minoritetsgruppe eller seksuelle præferencer.” 
 
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!” 
 
Det fremgår af de Disciplinære bestemmelsers 3a at ”offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende eller 
diskriminerende karakter omhandlende et andet menneskes race, etniske oprindelse, hudfarve, sprog, religion, 
seksuelle præference eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe kan straffes under henvisning til lovenes §30.1.” 
 
Af de Disciplinære bestemmelsers 3c fremgår det, at ”såfremt klubbens officials eller klubbens spillere 
fremkommer med udtalelser eller handlinger som nævnt i 3a og 3b, betragtes dette som en skærpende 
omstændighed ved sanktionsfastsættelsen.” 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at spilleren med sin ytring mod 4. dommeren har overtrådt både 
Fodboldlovens §12 og Etisk Kodeks. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en tillægsstraf på to spilledages karantæne, svarende til 36 karantænepoint. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldlovens §12, Etisk Kodeks og de Disciplinære bestemmelsers 3a jf. 3c tildeles spilleren 
en tillægsstraf på 2 karantænedage, svarende til 36 karantænepoint, jf. DBUs Love §30.1, nr. 11 jf §30.1, d)  
 
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 
 
 

Brøndby, den 21. oktober 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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