
KENDELSE 
 

Afsagt den 21. april 2021 
af 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Spiller 1 og spiller 2, Kolding IF 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Fredag den 16. april 2021 blev 1. divisionskampen Skive - Kolding IF på Hancock Arena. Kampen sluttede 2-1 til 
Skive. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer, modtaget indberetning vedrørende 2 
Kolding IF-spillere 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN: 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 

At der efter kampens slutfløjt er to spillere fra Kolding IF, som råber højlydt efter ham i spillertunnelen på 
vej ind i omklædningen, 
 
At Kolding IF-spiller 1 råbte: ”du til grin, hvordan fanden kan du få lov til at dømme 1. division”,  
 
At Kolding IF-spiller 2 råbte: ”you fucking wanker”, 
 
At dommer, efterfølgende meddelte Kolding IF-træneren at han ville indberette de to spillere, 
 
At Kolding IF-spiller 1 indberettes for ved ord eller handling protesterer, og 
 
At Kolding IF-spiller 2 indberettes for fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn. 
 

REDEGØRELSE FRA KOLDING IF: 
 
Kolding IF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og 
havde følgende bemærkninger: 
 

At Kolding IF på vegne af begge spillere, holdet og klubben, beklager de udsagn som dommeren 
henviser til, 
 
At det på ingen måde er en adfærd, ej heller den kultur, klubben ønsker at være kendetegnet ved, 
 
At det er vigtigt, i denne sag, at se det i kontekst som det kommer af, 
 
At der i løbet af kampen er flere klare fejlkendelser som afgør kampen, og som naturligt påvirker staben 
og spillerne, 
 
At de væsentligste aktioner er skitseret, 
 
At det er helheden af de mange fejlkendelser, som dommeren træffer i løbet af kampen, 
 
At det er disse fejlkendelser der ligger til grund for spillernes adfærd, 
 
At det er vigtigt at Disciplinærinstansen tager dette med i den samlede vurdering, 



 
At det ikke ændrer ved, at klubben tager denne sag meget alvorligt, 
 
At klubben allerede har haft en samtale med de to konkrete spillere, den fulde stab og spillertrup, 
 
At der til samtalerne blev tydeliggjort, at klubben selvfølgelig ikke vil eller kan acceptere den slags 
ytringer, 
 
At Kolding IF appellerer til at Disciplinærinstansen bruger tid på at gennemgå det skitserede forløb under 
kampen og tager disse med i vurderingen, 
 
At dette er en kamp der handler direkte om overlevelse i rækken, 
 
At der derfor er mange følelser i spil - dette påvirkes naturligvis af dommerpræstation, 
 
At det skal understreges at det ikke blot er en subjektiv fortolkning af dommerens præstation  
 
At Kolding IF henviser til Skive folkeblad, hvor overskriften siger alt, 
 
At Dommerne sad med dommerbedømmeren i 2 timer efter kampen. 

 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS 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. 
 
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”.  
 
Desuden følger det at DBU’s Adfærdskodeks pkt. 2.10.1, at det ikke er tilladt, at ”fornærme værdigheden eller 
integriteten af et land, privatperson eller gruppe af mennesker gennem foragtende, diskriminerende eller 
krænkende ord eller handlinger på grund af race, hudfarve, etnicitet, nationalitet, social oprindelse, køn, 
handicap, sprog, religion, politiske overbevisning mv., rigdom, fødsel eller anden status, seksuel orientering eller 
enhver anden grund”. 
 
Af DBU’s Adfærdskodeks’ afsnit om ”DBU’s etiske grundregler for fodboldspillere”, fremgår desuden 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 derfor, at begge spillere med deres udtalelser mod dommeren, har 
overtrådt DBU’s Adfærdskodeks. 
 
Ved strafværdigheden har Fodboldens Disciplinærinstans lagt vægt på, at det er en skærpende 
omstændighed, at begge spilleres udtalelser mod dommeren sker efter kampen og derfor ikke i forbindelse 
med nogen decideret episode. 
 
Disciplinærinstans bemærker, at Kolding IF har skitseret en række forhold i deres redegørelse, som 
Disciplinærinstansen har vurderet ved under sagens behandling. 
 
Ud fra en samlet vurdering har Fodboldens Disciplinærinstans fastsat strafværdigheden af episoderne og har på 
den baggrund fastsat sanktionen til 1 spilledages karantæne, svarende til 19 karantænepoint til spiller 1 for at 
have udtalt ”Du til grin, hvordan fanden kan du få lov til at dømme 1. division”, samt fastsat sanktionen til 2 
spilledages karantæne, svarende til 36 karantænepoint til spiller 2 for at have udtalt ”you fucking wanker”.  
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 



 
KENDELSE 

 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles spiller 1, 1 spilledags karantæne, svarende til 19 
karantænepoint samt tildeles spiller 2, 2 spilledages karantæne, svarende til 36 karantænepoint, jf.DBU’s Love, 
§ 30.1, nr. 1. 
 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 
 
 

Den 21. april 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 
 
 
 


