
KENDELSE 
 

Afsagt den 18. maj 2017 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, Nykøbing FC 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 14. april 2017 blev NordicBet Ligakampen AB – Nykøbing FC spillet på Gladsaxe Stadion. Kampen 
sluttede 2-2. 
 
I kampens 66. minut blev Nykøbing FC’s træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer”. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At træneren blev bortvist i kampens 66. minut for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog eller 
tegn. 
 
At i forbindelse med, at Nykøbing FC udlignede til 2-2, fik Nykøbing FC’s nr. 8 en advarsel lige efterfølgende. 
Dette fik træneren til at protestere højlydt over denne kendelse. Han forlod det tekniske område og gik flere 
meter ind på banen for at protestere. 4.dommeren bad træneren om at stoppe hans protester og opførsel, 
samt komme ind i det tekniske område igen. Da 4. dommeren bad træneren om dette, gik træneren helt tæt 
på 4.dommeren og protesterede højlydt (råbte 4.dommeren ind i hovedet). 
 
At herefter blev træneren bortvist for gentagne højlydte protester samt at have forladt det tekniske område. 
 
At der ikke har været nogen påtaler eller andet til træneren inden tidspunktet for bortvisningen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA NYKØBING FC 
 
Nykøbing FC har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At i forbindelse med, at en Nykøbing FC-spiller forsøgte at tage fat i bolden efter Nykøbing FC’s scoring til 2-2 
tog en af AB-spillerne fat i bolden og forhindrede Nykøbing FC-spilleren i at tage bolden med mod linjen. Stille 
og roligt prøvede Nykøbing FC-spilleren at få fat i bolden, mens Nykøbing FC’s angriber faldt over en AB-spiller i 
den mindre tumult der opstod. 
 
At advarslen til Nykøbing FC-spilleren syntes voldsomt hård. 
 
At i forbindelse med dette modtog Nykøbing FC-spilleren en advarsel, som træneren reagerede på ved at gå 
ind på banen. Det må han naturligvis ikke og blev bedt om at returnere til det tekniske felt. Da han vendte sig 
om stod 4. dommeren lige ved siden af ham. Dette overraskede ham og han fortsatte med at protestere til 4. 
dommeren. 
 
At træneren ikke brugte bandeord eller skældsord, men sagde højlydt, at spilleren ikke måtte tage fat i bolden 
og afholde spilleren fra at tage bolden med mod midterlinjen. 
 



At fodbold er store følelser og en karantæne til spilleren, som træneren forestillede sig han ville få, ville gøre at 
han sad ude i den næste vigtige kamp mod Skive i kampen om at beholde 1. divisions-status. 
 
At Nykøbing FC anmoder om forståelse for reaktionen i forhold til træneren og på vegne af Nykøbing FC og 
træneren beklager Nykøbing FC at 4. dommeren følte sig uretmæssigt behandlet. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors, Jesper Hansen og Steven 
Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Af Fodboldlovens § 1 fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise ansvarlig 
opførsel. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren har overtrådt Fodboldloven ved at forlade det tekniske 
område og protestere over dommerens kendelsen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til én spilledages karantæne.  
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren én spilledags 
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 a).  
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 

Brøndby, den 18. maj 2017 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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