
KENDELSE 

Afsagt den 3. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen  

Kolding IF, Teknisk træner 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 28. september 2019 blev NordicBet-ligakampen Viborg FF – Kolding IF spillet på Energi Viborg 
Arena. Kampen sluttede 2-1 til Kolding IF. 

Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende 
Kolding IF’s tekniske træner der blev tildelt et rødt kort for at bruge fornærmende, hånende eller upassende 
sprog eller tegn. 

  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren har den 30. september 2019 fremsendt følgende indberetning: 

At Kolding IF’s tekniske træner i kampens 92. minut blev udvist. 

At dette skyldes at den tekniske træner i forbindelse med Kolding IF’s scoring til 2-1, løb ned og jublede ved 
Kolding IF’s fans sammen med Kolding IF’s spillere. 

At den tekniske træner modtog sin udvisning stille og roligt. 

At den tekniske træner stille og roligt forlod spillepladsen efterfølgende uden protester. 

 

REDEGØRELSE FRA KOLDING IF: 

Kolding IF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen 
og havde følgende bemærkninger: 

At det er korrekt, at Kolding IF’s tekniske træner løb ned til Kolding IF’s fans i forbindelse med 2-1 scoringen 
og jublede over det sene sejrsmål sammen med spillerne og fans. 

At det ikke var for at håne, fornærme eller bruge upassende sprog eller tegn. 

At den tekniske træner blot ville juble med holdet. 

At den tekniske træner efterfølgende modtog udvisningen og forlod banen stille og roligt uden protester. 

At Kolding IF beklager situationen meget.  



DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens behandling. 

Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling. 

Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal 
udvise ansvarlig opførsel.  

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at den teknisk træner ved sin handling under kampen har overtrådt 
Fodboldlovens bestemmelser herom. 

I henhold til de Disciplinære bestemmelser § 2d kan Fodboldens Disciplinærinstans tildele en 
træner/leder/official en advarsel om karantæne eller karantæne for usportslig opførsel. Karantæner afsones 
straks på efterfølgende spilledage (jf. definition i turneringsreglementerne), i henholdsvis turnerings- og 
pokalkampe på det hold, den pågældende forseelse blev begået, jf. § 1e i de Disciplinære bestemmelser, og 
for en træner/leder/official i henhold til § 2e i de Disciplinære bestemmelser, 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet episoden og fastsat sanktionen til 1 spilledags karantæne. 

 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

 

Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles den tekniske træner 1 
spilledags karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

 
 
 

Den 3. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 

 


