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KENDELSE 
 

Afsagt den 9. november 2022 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

official, Esbjerg fB 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 6. november 2022 blev 2. divisionskampen mellem Esbjerg fB og B.93 spillet på Blue Water Arena i 
Esbjerg. Kampen sluttede 4-2 til Esbjerg fB.  
 
Kampens dommer har efter kampen sendt en indberetning vedrørende en Esbjerg fB’s official, idet Esbjerg fB’s 
official efter kampen opsøgte dommerteamet i omklædningsrummet og udviste upassende sprogbrug og 
manglende respekt over for dommeren.  
 
 
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har indberettet, at Esbjerg fB’s official cirka 30 minutter efter kampen henvendte sig til dom-
merteamet i omklædningsrummet, idet officialen ønskede at drøfte en situation i kampen. Dommeren bad 
Esbjerg fB’s official om at forlade omklædningsrummet, idet dommerteamet var i gang med evaluering af 
kampen, men at dommeren gerne ville tale med Esbjerg fB’s official senere. Esbjerg fB’s official insisterede 
imidlertid på at vise dommeren situationen på video, og udtalte i den forbindelse ’you provoked the situation’. 
Dommeren bad igen Esbjerg fB’s official om at forlade omklædningsrummet, og da Esbjerg fB’s official havde 
lukket døren, hørte dommerteamet, at officialen på den anden side af døren råbte højt ’he is a fucking idiot’. 
Dommeren gik derfor ud til Esbjerg fB’s official og forklarede officialen, at det var mangel på respekt, og at 
dommeren ville indberette official. Da dommerteamet var færdig med evalueringen, havde dommeren en 
sober og respekterende samtale om kampsituationen med Esbjerg fB’s cheftræner og Esbjerg fB’s official, som 
angrede den forudgående hændelse. 
 
 
REDEGØRELSE FRA ESBJERG FB 
 
Esbjerg fB har været forelagt indberetningen fra kampens dommer. 
 
Esbjerg fB har oplyst, at Esbjerg fB’s official henvendte sig til dommerteamet efter kampen for at høre om reg-
lerne bag en situation i kampen, hvilket dommerteamet kort forklarede til Esbjerg fB’s official.  
 
Herefter så Esbjerg fB’s official situationen på video, og det var Esbjerg fB’s officials opfattelse, at situationen 
ikke svarede til det som dommerteamet havde forklaret. Esbjerg fB’s official opsøgte derfor på ny dommertea-
met for at vise dem en video af situationen. Dommeren oplyste til Esbjerg fB’s official, at han og dommertea-
met var optaget, og at de ikke ønskede at se videoen. Dette gjorde Esbjerg fB’s official lidt irriteret, og da offi-
cialen havde lukket døren til omklædningsrummet, sagde officialen ’fucking idiot’. Esbjerg fB’s har hertil oplyst, 
at Esbjerg fB’s official ikke sagde, at han var en fucking idiot, men kun ’fucking idiot’.  
 
Esbjerg fB har desuden oplyst, at der efterfølgende var en samtale mellem dommeren, Esbjerg fB’s cheftræner 
og Esbjerg fB’s official, hvor officialen beklagede sit sprogbrug, og at det ikke var meningen, at det skulle være 
sagt så højt, at dommeren kunne høre det. 
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FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Niels Erik Sønder-
gård har deltaget i sagens behandling. 
 
Jens Hjortskov (formand) 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.  
 
Det fremgår af DBU’s adfærdskodeks punkt 2.11.1, at personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, 
respektere og værne andres integritet og personlige værdighed. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Esbjerg fB’s official ved sit sprogbrug ved at have kaldt dommeren 
’fucking idiot’ har overtrådt DBU’s adfærdskodeks punkt 2.11.1. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder desuden, at der er tale om usportslig adfærd fra en official fra Esbjerg fB, 
jf. DBU’s love § 30.1, c). 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne, jf. DBU’s adfærdsko-
deks § 2.11.1, jf. § 5.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 
Esbjerg fB-official tildeles en tillægsstraf på 36 karantænepoint, svarende til 2 spilledages karantæne i medfør 
af DBU’s love § 30.1, nr. 11, jf. de disciplinære bestemmelser § 2.11.1, jf. § 5.1. 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBU’s love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 9. november 2022 
  

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jakob Berger, næstformand 
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