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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 2. april 2016 blev U17 Divisionskampen Næsby BK – Hvidovre IF spillet på ALPI 
Arena Næsby. Kampen sluttede 2-2. 
 
Dagen efter kampen kontaktede en Hvidovre-spiller kampens dommer via Facebook, og 
udtrykte sin utilfreds med dommerens indsats i kampen. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
”Jeg var ude og dømme Næsby-Hvidovre i U17 Divisionen, lørdag d. 2. april. 1. halvleg forløb 
uden støre drama. 1-1 ved pausen. 2. halvleg bliver en noget mere intens affære jeg uddeler 
seks gule kort - to til Næsby og fire til Hvidovre. 
  
Hvidovre kommer foran 1-2 og Næsby begynder at presse. Hvidovre bliver mere og mere 
snakkende. I sidste minut af overtiden udligner Næsby. Jeg fløjter af, da Hvidovre begynder 
kampen igen. Hvidovrespillerne er temmelig utilfreds og frustreret, men træner og holdleder 
er gode til at få dem dæmpet og der sker ikke mere om lørdagen. Jeg lagde ca. 3 minutter 
til kampen i 2. halvleg. 
  
Min indberetning er på det der sker søndag eftermiddag, da jeg får to beskeder på 
Messenger, den ene fra min navne bror i Odense, som er blevet kontakte af nogen der 
syntes han skal stoppe med at med at dømme fodbold, og en anden besked om hvor 
meget tillægstid der var til kampen. Jeg har vedhæfte tråden han har sendt mig og den 
tråd jeg har med ham.  
  
Den anden besked jeg fik har jeg ikke nogen kopi af, det var samme besked som min navne 
bror fik, om at jeg skulle stoppe med mit job som fodbolddommer. ” 
 
 
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF 
 
Hvidovre IF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre 
for episoden, og den talentansvarlige havde følgende bemærkninger: 
 
”Jeg havde i går møde med spilleren og hans far, for at høre hans version af det. 
 
Vi kender spilleren som en dreng, som er stille og rolig og aldrig gør nogen noget. Derfor 
kommer det også som et chok for os at han skriver til en dommer. 
 
Spilleren erkender at han har skrevet til dommeren, og han godt ved at han i den grad har 
trådt ved siden af. 
 
Om forløbet fortæller han: 



 

 
Han var meget frustreret efter kampen, men at truppen evaluerede efter kampen hvor 
trænerne sagde at vi ikke kunne klandre dommeren for at vi ikke vandt. Men at holdet ikke 
havde leveret det der skulle til. 
 
Om søndagen var han stadig skuffet over kampen, og da han er inde os se stillingen så ser 
han holdopstillingen og ser dommerens navn. Hvorpå han vælger at skrive til dommeren.  
Han følte sig bortdømt, og derfor skrev han til dommeren. Det var på ingen måde ment som 
en trussel. 
 
Spilleren er meget berørt af hele situationen, og beklagede mange gange at han ikke 
havde tænkt sig om. Jeg fortalte ham at Hvidovre IF på ingen måde vil tolerere sådanne 
handlinger, og derfor vil vi melde en straf ud når DBU har truffet deres beslutning.  Han har 
fået at vide at han ikke må deltage i træning og kampe indtil der ligger en dom. ”  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jf. DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på 
Disciplinærinstansen vegne. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, at spilleren med sin optræden har udvist særdeles 
usportslig og illoyal adfærd ved at tage personlig kontakt til dommeren. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til 30 karantænepoint svarende til to spilledages 
karantæne. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til DBUs Love § 30.1 d) 11 tildeles spilleren 30 karantænepoint.  
 
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 6) endelig. 
 
 
 

Brøndby, den 6. april 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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