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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Assistenttræner, FC Nordsjælland 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 26. maj 2018 blev U17 Ligakampen Randers Freja – FC Nordsjælland spillet på Randers Stadion. 
Kampen sluttede 3-2 til FC Nordsjælland. 
 
Efter dommeren fløjtede til pause blev FC Nordsjællands assistenttræner bortvist for ved ”ord eller handling at 
have generet dommer/linjedommer”. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At assisterende træner bliver bortvist efter dommeren har fløjtet til pause!  
 
At træneren gør sig skyldig i at bruge hånende og upassende sprog imod dommer/linjedommer!  
 
At træneren er utilfreds med den af dommeren lagte linje for kampens 1. Halvleg og råber ved pausefløjtet til 
Linjedommer 1 da han er på vej ind imod dommeren, at “få styr på dommeren, han er helt væk!”  
 
At LD1 svare at træneren skal passe sig selv. Så passer dommerne sig selv!  
 
At herefter retter assisterende træner over 15-20 meter direkte henvendelse til kampens dommer, og råber højt 
og gestikulerende “få styr på dig selv, få styr på dommerne, de er helt væk!”  
 
At Herefter bortvises assistenttræneren, hvilket han ikke forstår og ikke acceptere! Han fortsætter sine protester 
imod dommertrioen, med samme gloser, og går dommertrioen imøde med en adfærd der ikke er acceptabel, 
med fagter, gestikuleren og råben imod dommerne! 
 
At cheftræneren for FCN, kommer herefter dommertrioen til undsætning og får assistenttræneren af vejen!  
 
At assistenttræneren venter herefter yderligere på dommertrioen ved “udgangen” af banen! Han spørger 
herefter hvor han må opholde sig, nu han af uforklarlige årsager er blevet bortvist! Han får svaret 
“Assistenttræner, du er bortvist og skal forholde dig blandt tilskuerne”! Han spørger herefter ophidset om han så 
må stå bag bænken, hvortil dommeren svarer “Assistenttræner du er bortvist at skal forholde dig som tilskuer!” 
 
At da dommertrioen kommer ud til 2. Halvlegs start står assistenttræneren bag FCN-bænken! LD1 får ham væk 
fra bænken, og forklarer at han ikke må forholde sig i umiddelbar nærhed af bænken hvilket Bajram Fetai 
accepterer! 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND 
 
FC Nordsjælland har været forelagt dommerens indberetning, hvortil cheftræneren havde følgende 
bemærkninger: 



 
At dommeren forklarer undertegnede at assistenttræneren bortvises, da han lægger armen om linjedommeren 
og peger ind på dommeren og siger “få styr på ham der”.  
 
At det takseres personligt, hvilket udløser bortvisningen. 
 
At ifølge videoen har assistenttræneren ikke armen om linjedommeren og peger ikke direkte mod dommeren, 
som det ellers blev fremlagt. 
 
At situationen på videoen viser følgende hændelsesforløb: 
 

Min. 38.00 udligner FCN til 1-1. 
 
Min. 40.37 får FCN en chance som enten er i mål eller reddes på stregen. 
 
Min. 41.08 fløjtes til pause og en frustreret FCN angriber henvender sig til linjedommer og proklamerer at 
der var mål i situation min. 40.37. 
 
Linjedommeren advarer angriberen, med følgende “9´er nu skal du tænke dig rigtigt godt om!” 
 
Herefter mundhukkes der mellem assistenttræneren og linjedommeren, hvor assistenttræneren bruger 
ord som “nærtagende” og “få styr på jer selv” - og fra linjedommeren “få styr på jeres spiller (nr. 9, som 
undertegnede havde fat i der)”,  “attitude” den anden vej.  
 
Assistenttræneren slutter med “Få styr på jer selv mand”, mens han vender ryggen til. Derfra går 
assistenttræneren og linjedommeren væk med ryggen til hinanden og det ser ud til at lægge sig ved 
det. 
 
Nogle sekunder efter fløjter dommeren og kommer løbende og bortviser assistenttræneren med ordene 
“Assistenttræner, farvel. Farvel, det gider vi ikke det der. Farvel med dig. Væk!”  
 
Assistenttræneren svarer “Hvad har jeg sagt?”. Og får svaret “Væk! Få styr på jer selv, det gider vi ikke. 
Væk!”  
 
Assistenttræneren spørger stille og roligt “Hvorfor?” og får svaret i et bestemt toneleje “Du er bortvist, 
det her er en bortvisning, vi gider ikke høre på at du bliver personlig overfor os.”  
 
Assistenttræneren svarer hertil “Det har jeg da ikke gjort”. Og får svaret ”Du skal ikke sige at vi skal få styr 
på os selv. Vi har styr på det her. Assistenttræner farvel.” 
 
Derefter går assistenttræneren derfra og siger “I er så nærtagende”, og får svaret “Du skal bare blive 
ved assistenttræner.” 
 
Derfra er der ikke mere der kan høres på videoen. 

 
At vores anke går naturligvis på dommerens divergerende redegørelser, umiddelbart efter kampen og i den 
skriftlige redegørelse, sammenholdt med videoen, som igen er divergerende ift. oplyst og faktuelt sprogbrug. 
 
At det andet punkt i anken er selve hændelsen, som vi bestemt og isoleret set ikke mener er til en bortvisning. 
Her henviser vi naturligvis til en forståelse for hændelsesforløbet fra det 38. minut. 
 
Den ovenfor omtalte video har været forelagt DBU’s administration.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise 



ansvarlig opførsel. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at assistenttræneren har overtrådt Fodboldloven ved sine kommentarer.  
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en advarsel. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles assistenttræneren en advarsel, 
jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 

Brøndby, den 5. juni 2018 
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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