
KENDELSE 
Afsagt den 02. maj 2019 

af 

Fodboldens disciplinærinstans 

i sagen 

Træner, FC Roskilde 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 27. april 2019 blev U17 Divisionskampen Næstved – FC Roskilde spillet på Næstved IF Idrætsanlæg. 
Kampen sluttede 2-1 til Næstved. 

I kampens 86. minut blev FC Roskildes træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer”.  

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At FC Roskildes træner allerede er meget utilfreds fra kampens 4. minut og ytrer sig om at linjedommeren nok 
havde ret i offsiden, men at det nok mere var held end forstand, når linjedommeren var så langt efter spillet. 

At disse kommentarer fortsætter gennem resten af kampen, hvor det koger over i det 86. minut, da en FC 
Roskilde-spiller får tildelt en advarsel. 

At træneren tænder fuldstændigt af, hvorefter linjedommeren forsøger at få ham til at falde lidt ned af flere 
omgange. 

At træneren ikke respekterer linjedommeren, er udenfor pædagogisk rækkevidde, og nægter at lytte til 
linjedommeren. 

At træneren til sidst råber, at han vil snakke med dommeren om hændelsen. 

At linjedommeren kalder dommeren ud, og råder dommeren til at bortvise træneren, som er helt oppe at køre. 

At dommeren følger dette råd og bortviser træneren, hvorefter han højt ytrer at han ikke er tilfreds med det og 
ikke vil forlade banen, på trods af at han forinden havde fået at vide, at han havde to muligheder. 

At mulighederne var enten at falde ned eller at blive bortvist. 

At træneren fortsætter ved at gå tværs over banen i en stor protest over at han er blevet bortvist, og vælger at 
sætte sig på en bænk ovre på den anden side. 

At dommeren igen må fortælle træneren, at han skal forlade pladsen helt, og at han udmærket godt ved, at 
han ikke bare må sætte sig der. 

At træneren langt om længe går fra spillepladsen. 

At træneren igen efter kampen kommer til dommertrioen og vil snakke om episoden hvorefter dommeren  
henviser til at han kan komme ned i omklædningsrummet efterfølgende. 

At træneren er uforstående overfor at den ikke bare kunne tages med det samme eller på vejen til 
omklædningen, men accepterer til sidst at det må være sådan. 

At træneren stadigvæk er udenfor pædagogisk rækkevidde i omklædningen og ikke lytter til hvad 
dommertrioen fortæller om hændelsen da det lader til at det har sat sig fast i hovedet på træneren at det 
dommertrioen har gjort er forkert. 



At dommertrioen til sidst opgiver at forklare forløbet for træneren da det er umuligt at trænge igennem til ham.  

 

REDEGGØRELSE FRA FC ROSKILDE 

FC Roskilde har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 

At det er med beklagelse, at FC Roskilde må acceptere og bekræfte handlingsforløbet, som det er beskrevet. 

At FC Roskilde, uden at kunne verificere hele trænerens ordvalg, anerkender hoveddommer og linjedommers 
beskrivelse. 

At FC Roskilde allerede har påtalt opførslen overfor træneren, idet dette er en hel uacceptabel opførsel, der 
ikke accepteres hverken nu eller fremadrettet. 

At FC Roskilde beklager opførslen meget og ikke forventer at det gentager sig.  

 

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 træneren ved sin ageren 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 træneren en advarsel, jf. DBU’s 
Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

 

Brøndby, den 02. maj 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 
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