
KENDELSE 
 

Afsagt den 20. april 2018 

 

af 

 

Fodboldens Disciplinærinstans 

 

i sagen 

 

Cheftræneren, Greve 

 

 
 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

 

Lørdag den 14. april 2018 blev 2. divisionskampen Odder – Greve spillet på Spektrum Odder i Odder. Kampen 

sluttede 1-0 til Odder. 

 

I kampens 92. minut blev Greves cheftræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet 

dommer/linjedommer”. 

 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

 

Dommeren indberettede følgende: 

 

At gentagne gange protesterer Greves bænk imod vores kendelser.  

 

At I kampens 82. minut giver LD1 en henstilling til alle personer i Greves tekniske område.  

 

At 10 minutter senere i kampens 92. minut er der igen store protester fra udeholdets cheftræner.  

 

At vi vælger at bortvise ham. 

 

 

REDEGØRELSE FRA GREVE 

 

Greve har været forelagt dommeren indberetning, og træneren havde følgende bemærkninger: 

 

At vores udekamp i Odder var den første gang på græs for begge hold. Banen var meget knoldet og svær at 

spille på, men det er naturligvis ens for begge parter. 

 

At dommeren er en af de dygtigste dommere i 2. division og har godt styr på kampen.  

 

At jeg har et nyt hold, der kræver en del coaching fra både mig og min assistent. Med 25 minutter igen bliver 

kampen mere intens, og i et par situationer dirigerer både min assistenttræner, og jeg spillerne fra sidelinien, 

hvorefter liniedommer 1, Bjarke, informerer os om, at der ikke må være 2, der dirigerer på samme tid. En regel, 

som vi aldrig har hørt om og bliver noget overraskede over. Dette diskuterer Linjedommer1 og assistenttræner.  

 

At i det 82. minut har Greve en omstilling, hvor en af vores spillere bliver spillet helt fri, da Odders forsvar prøver 

at trække offside. Vi er af den klare overbevisning, at der ikke er offside, hvilket får os til at ærgre os, da det 

havde været stort set lig med et mål i vores favør. Men liniedommer 1 siger, der er offside og at vi skal dæmpe 

os. Men vi opfatter det på ingen måde som en generel henstilling til hele bænken. I forlængelse af dette svarer 

jeg ”Fodbold er følelser”, og min assistenttræner siger ”Jeg er ikke enig i, at der er offside”. 

 

At i 87. minut slår Odder et indlæg, der rammer en knold på banen og bolden springer op på en spillers højre 

hånd, hvorefter der dømmes straffe, som flere af Odder spillerne ikke engang selv appellerer for. Men igen må 

jeg sige, at ellers dømmer Dommeren en rigtig god kamp. 



 

At i forbindelse med straffesparket spørger jeg dommeren ”om han dømmer straffe for hånd på bolden”, hvilket 

han bekræfter, hvorefter han går ud til sidelinien til mig, og siger, at ”hans liniedommer en af de mest tålmodige, 

og når han er træt af jer, så må det betyde, I har været for meget, og derfor bliver jeg nødt til at bortvise dig”. 

 

At trænerbænken har på ingen måde opfattet, at vi skulle have modtaget en henstilling – og jeg har på intet 

tidspunkt brugt hånende, fornærmende eller upassende sprog. Det er jeg trods alt blevet for gammel i gårde 

til. Flere af mine spillere og min anfører opdager ikke engang, at jeg bliver bortvist, så jeg har åbenbart ikke lavet 

så meget postyr på sidelinien. Og når jeg tænker på, hvilket sprog og kommentarer, der bliver tilladt i 

Superligaen, 1. division og flere andre klubber i vores egne rækker (”tag jer sammen”, ”hvor er I ringe”, ”alle kan 

jo se, hvad der foregår” – og trænere der sparker bolden væk, som blev vist på TV i kampene AaB-Horsens og 

Vendsyssel-Vejle søndag), så må jeg indrømme, at jeg ikke synes, at jeg hører til i samme kategori – og jeg bliver 

endda bortdømt, hvilket de ikke gør. De får end ikke en henstilling. 

 

At det ærgrer mig, at henstillingen ikke gives så tydeligt, at jeg registrerer det – i så fald havde jeg aldrig stillet 

spørgsmålet om hånden på bolden, hvis dette kunne misforstås. 

 

I forlængelse af Cheftrænerens bemærkninger bekræftes ovenstående forløb af Greves assistenttræner og 

Greves målmandstræner. 

 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og 

Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 

 

Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise 

ansvarlig opførsel. 

 

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Cheftræneren ved sine protester har overtrådt Fodboldloven 

 

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 Cheftræneren en advarsel, jf. 

DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a). 

 

Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 

 

 

 

Brøndby, den 20. april 2018 

På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 


