På baggrund af sagen vedrørende serie 4 kampen mellem Egernsund KIF og Egen UI
d. 05.09.20. bringer vi hermed en officiel udtalelse.
Der er i ugens løb blevet skrevet rigtig meget vedrørende denne sag.
Vi vil gerne starte med at også i offentligheden give Julie Alsbro en uforbeholden
undskyldning. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi som klub tager stor
afstand fra hændelsen. Vi kan ikke lave om på, hvad der er sket, så det afgørende for
os er nu, at dette skal undgås fremover.
Allerede søndagen efter kampen tager vi stilling til situationen og starter en dialog med
DBU. De tre implicerede parter (Julie Alsbro, Egen UI og EKIF) bliver hørt og på
baggrund af dette modtager vores spiller sin karantæne på 6 dage.
Hvad vil vi så gøre for at sikre os at dette ikke gentager sig?
Mandagen efter episoden blev der indkaldt til et spillermøde, for at få lavet en
handlingsplan, for dermed at undgå en lignende situation. De tre primære punkter i
denne handlingsplan:
 Kommunikation internt samt eksternt
 Trænernes samt holdkammeraternes opmærksomhed på spillernes ageren på
banen og interne sanktioner i tilfælde af brud på aftaler.
 Alle i og omkring klubben er indforstået med de indgåede aftaler og sanktioner.
Vi har taget kontakt til DBU og her har vi fået tilbudt hjælp, idet Svend Petersen, som er
ansat som konsulent hos DBU besøger os og er med til, at bakke op omkring vores
handlingsplan.
Medierne?
Vi ser os desværre også nødsaget til at forholde os til den udvikling, som historien har
taget i løbet af ugen i medierne. Den ene overskrift, har overtaget den anden. Ikke at
det undskylder episoden overfor Julie, men vi tager afstand fra mediernes måde at
skabe læsere på. Vi er selvfølgelig kede af sagen, og at den nu har taget en drejning,
som peger på alle i organisationen EKIF. Som bestyrelse og formand, er det også
vores opgave at beskytte vores medlemmer. Derfor synes vi nu at medierne har kørt
sagen til et punkt, som vi rent faktisk ikke kan genkende længere.
Hvis overskrifterne virkelig stemte overnes med sagen i DBU og deres afgørelse, ville
DBU så ”kun” give 6 karantænedage? Vi har hele tiden været enige i afgørelsen, og
det er vi stadigvæk.
Spørgsmål?
Til de folk, som har sat spørgsmålstegn ved at vi ikke har taget afstand, eller at vi ikke
har rakt ud til Julie. Så vil vi gerne sige, at det har vi. Man kan altid diskutere, om det
har været for sent, eller om det skulle have sket anderledes. Vi kan fortælle, at vi i
sagen med DBU gav udtryk for at episoden ikke var acceptabel. Vi kan også fortælle,
at vi rakte personligt ud til Julie med en undskyldning, og for at stable et personligt
møde på benene med alle parter. Her afventer vi stadig svar.
Hermed et par citater fra de seneste dage:
Casper Mortensen (Formand EKIF): For det første tager vi afstand fra den episode,
der har været, det er helt uacceptabelt. For ligesom at sætte fokus på det internt, blev
der straks indkaldt til spillermøde. Hvor netop sagen du omtaler var på vores
dagsorden, herfra er blevet lavet en intern handlingsplan blandt spillere, trænere og
bestyrelse. Vi er en forening for alle, og hvor der skal være plads til alle. Men det står
os helt klart, at vi ikke ønsker den form for opførsel fra nogen i klubben. Med det sagt
vil der komme andre konsekvenser skulle det ske igen. Vi håber at det vil bærer frugt,

for at sikre os, at sådan en hændelse ikke vil ske igen, og at alle kan få fornøjelsen af
at se og spille fodbold. Både for dommere, spillere og tilskuere.
Unge dommere er absolut afgørende for fremtiden af fodbolden og vi har absolut brug
for personer som Julie, som har lyst til at være dommere og derfor er det også vores
opgave, at sørge for, at sådan noget ikke må ske igen. Alle skal kunne føle sig sikre til
serie kampe, og alle skal have en god fodbold oplevelse.
Thore Naujeck (Formand EKIF Fodbold) – Udklip af mail til Julie: Hej Julie,
jeg har læst "vores" artikel i Politiken og jeg håber det er ok jeg kontakter dig direkte,
som formand i EKIF Fodbold. Jeg kan ikke sige andet end - undskyld. Undskyld for det
du skulle opleve i kampen mod Egen. Det der skete kan vi kun tage afstand fra, da
denne opførsel er fuldstændig uacceptabel.
Derfor har vi bl.a. afholdt et spillermøde og haft dette på dagsordenen.
I skal selvfølgelig kunne føle jer trygge på banen uanset hvad. Beklager dog virkelig
det du har været udsat for, og ord kan nok ikke dække det. Men ingen fortjener sådan
en behandling!
Så jeg kan i EKIF Fodbolds navn kun endnu engang undskylde for opførslen fra vores
spiller og håber, at du ikke mister lysten til at være dommer på grund af en voksen
mand, som opfører sig som en idiot.
Jeg håber vi ser dig på banen igen og at vores næste kontakt bliver mere positiv.
Til sidst vil jeg gerne sige, at vi hvis du er interesseret, (Hvilket vi er) så vil vi gerne
sætte os sammen med dig, DBU og dommerforeningen og få en snak om det hele.
Måske endda vi kan hjælpe hinanden videre, og sætte fokus på det sammen.
Med venlig hilsen Thore Naujeck - Formand EKIF Fodbold

Afslutningsvis vil vi gerne minde alle om, at vi sidder som frivillige, og at vi ikke er vandt
til sådan en situation. Vi har selvfølgelig prøvet at agere ud fra den tid vi har haft til
rådighed i klubben.
Egernsund KIF Fodbold

