
 
KENDELSE 

 
Afsagt den 8. juni 2021 

 
Af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Official, KoldingQ 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆMDIGHEDER 

Lørdag den 29. maj 2021 blev Gjensidige Kvindeligakampen mellem KoldingQ – Fortuna Hjørring spillet på Fynske 
Bank Arena i Kolding. Kampen sluttede 0-1 til Fortuna Hjørring. 
 
Efterfølgende har kampens dommer, foretaget en indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at KoldingQ’s træner, blev udvist for brugen af fornærmende, hånende eller 
upassende sprog eller tegn. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN  
Dommeren indberettede følgende: 
 
At KoldingQ’s træner bliver tildelt en direkte rødt kort i det 78. minut. 

At KoldingQ’s træner bliver udvist for at bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn. 

At KoldingQ’s træner med vilje forlader det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med et 
medlem af dommerteamet elle for at handle på en provokerende eller ophidsende måde. 

At KoldingQ’s træner føler sig snydt for et straffespark kort forinden. 

At der efterfølgende bliver dømt frispark til modstanderholdet uden for feltet, som der scores på. 

At dette tænder KoldingQ’s træner helt af på. 

At KoldingQ’s træner gentagende gange råber, at dommerteamet er for ringe og ødelægger det hele hver 
gang og at dommerteamet har snydt dem. 

At KoldingQ’s træner lige efter modstanderholdets scoring går nogle meter ned mod linjedommer 1 med et 
truende og meget hidsigt kropssprog. 

At KoldingQ’s træner bl.a. sparker til boksen for at udtrykke sin utilfredshed. 

At imens dommeren er på vej ud til KoldingQ’s træner fortsætter med at råbe og skrige af dommeren. 

At dette gør hans henvendelser personlige. 

At KoldingQ’s træner efter kampen stiller sig ved den låge dommerteamet skal ud af og forsøger at skabe en 
konfrontation. 

At KoldingQ’s træner bliver mere sur, fordi dommeren ikke svarer ham. 

At KoldingQ’s træner vælger at hamre lågen i efter sig. 



 
REDEGØRELSE FRA KOLDING Q 
Kolding Q har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger ved 
Bestyrelsesmedlem på vegne klubben samt en udtalelse fra KoldingQ’s træner: 
 
At Kolding Q efter lørdagens kamp, både har talt med spillere og ledere fra holdet for at kunne redegøre bedst 
muligt. 

At påstanden om at KoldingQ’s træner skulle have sparket til boksen i forbindelse med kendelsen ikke kan 
genkendes af staben  

At staben ligeledes ikke kan genkende at KoldingQ’s træner skulle have løbet truende og med et meget hidsigt 
kropssprog mod den ene linjevogter. 

At det kan være svært at se hvor det tekniske felt slutter. 

At såfremt KoldingQ’s træner måtte have forladt det tekniske felt, havde han ikke været meget ude af det. 

At det er svært at forstå, hvordan dommerteamet har kunne se, om han var uden for feltet, da alle 3 var langt 
væk. 

At det tekniske felt på Fynske Bank Arena er markeret med markeringsplader og ikke fast optegnet. 

At ingen fra staben oplevede situationen ved lågen, men at KoldingQ’s træner stod der de sidste minutter af 
kampen. 

At KoldingQ spillere hørte, at dommeren kommunikerede med sine linjedommere om at dommeren efter 
scoringen ville give KoldingQ’s træner en Advarsel. 

At KoldingQ spillere derfor bliver overrasket, da dommeren giver et rødt kort. 

At de omhandlende KoldingQ-spillere i løbet af kampen har følt sig chikaneret og talt ned til af kampens 
dommer. 

At flere at spillerne blev bedt om at ”at holde deres kæft” op til flere gange. 

At KoldingQ’s træner efter kampen var i dommernes omklædningsrum for at få en forklaring på det røde kort 
fra dommeren. 

At KoldingQ’s træner medbragte fortællingen fra KoldingQ-spillerne. 

At dommeren havde indrømmet over for KoldingQ’s træner og i påhør af dommerudvikleren, at dommeren 
havde talt ned til flere KoldingQ-spillere og bl.a. bedt dem om at holde kæft.  

At KoldingQ tager indberetningen alvorligt, men ser ligeledes alvorligt på, når klubbens spillere ikke bliver 
behandlet ordentlig. 

At bestyrelsesmedlemmet selv sad i videotårnet og så kampen som ej heller kan genkende udlægningen. 

At klubben på baggrund af det oplyste undrer sig over om dommeren har været forudindtaget. 

At klubben er klar over at de har en træner der lever med i kampene og kan gå til grænsen samt fylde meget 
hos dommeren. 

At både træner og spillere derfor alligevel skal behandles fair og rimeligt fra gang til gang. 

At det virker som om dommeren havde sparet noget op overfor KoldingQ’s træner. 

At KoldingQ har taget en indskærpende snak med KoldingQ’s træner, som er ked af episoden og mest af alt 
ked af at svigte pigerne i en afgørende situation. 

At KoldingQ’s træner vil gøre alt, hvad han kan for at det ikke sker igen. 

At KoldingQ’s træner påpeget, at han ikke kan genkende dele af dommerens indberetning. 

 



At KoldingQ’s træner er herudover fremsendt sin egen redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans. 

 

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER FRA DOMMEREN 

Dommeren blev forelagt redegørelsen fra KoldingQ samt redegørelsen fra KoldingQ’s træner og havde 
følgende supplerende bemærkninger: 

At dommeren kan se, at der kommer nogle anklager som ikke er korrekte. 

At dommeren ikke har talt nedladende til deres spillere flere gange i løbet af kampen. 

At KoldingQ-anføreren der begik frisparket som modstanderholdet scorede på, brokkede sig. 

At dommeren til anføreren sagde ”hold da kæft altså”. 

At dette var, hvad dommeren indrømmede overfor KoldingQ’s træner og at det var en klar fejl fra dommerens 
side. 

At det ikke skete mere end den ene gang. 

At dommeren, i indberetningen, ikke skriver at KoldingQ’s træner løb ned med linjedommeren, men at ” 
KoldingQ’s træner går nogle meter ned mod linjedommeren med et truende og meget ophidset kropssprog”. 

At dette ikke kan ses på videoen, da videoen ikke har boksene med. 

At det er korrekt at dommeren kender KoldingQ’s træner fra andre kampe. 

At dommeren derfor er forberedt på, at KoldingQ’s træner kan opføre sig mindre pænt. 

At dommeren ved at hun ved scoringer skal holde fokus på KoldingQ’s træner. 

At KoldingQ’s træner brokkede sig gevaldigt og meget højlydt i forbindelse med scoringen på frisparket. 

At dommeren derfor oplyste sine linjedommere om at hun ville give KoldingQ’s træner en advarsel. 

At dommeren ændrede holdning på vej ud til KoldingQ’s træner, idet han fortsatte med at råbe og skrige da 
dommeren løb ud mod ham. 

At dommerudvikleren er helt enig i dommerens udlægning af sagen  

At der kan findes mange klip fra kampen, hvor KoldingQ’s træner konstant er højtråbende. 

At dommerteamet syntes at de var tålmodige med KoldingQ’s træner i kampen. 

 

SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA KOLDINGQ 

Dommerens supplerende bemærkninger er forelagt for KoldingQ for afsluttende redegørelse. KoldingQ har 
oplyst følgende: 

At klubben ikke kan se noget forkert i, at KoldingQ’s træner konstant er højtråbende, da dette er hans stil. 

At klubben må tolke at hændelserne ikke var så slemme som beskrevet, da KoldingQ’s træner ikke tidligere i 
kampen fik en henstilling eller advarsel. 

At KoldingQ’s træner står i det tekniske felt, da han modtager det røde kort.  

At KoldingQ derfor ikke kan se hvordan dommeren har vurderet at KoldingQ’s træner har forladt det tekniske 
felt. 

At alle er af den opfattelse, at KoldingQ’s træner ikke sparkede til boksen. 

At det undrer klubben at dommeren ikke har kommenteret herpå. 

At det ligeledes undrer klubben at dommeren ikke har kommenteret på situationen ved lågen efter kampen.  



At KoldingQ har haft dommeren 6 gange i løbet af indeværende sæson.  

At dommeren tidligere har uddelt en advarsel til KoldingQ’s træner.  

At dommeren efterfølgende beklagede sig overfor KoldingQ’s træner.  

At klubbens opfattelse af dommeren er at hun er forudindtaget, idet klubben lægger vægt på, at dommeren i 
sin supplerende bemærkninger oplyser, at hun var forberedt på at KoldingQ’s træner kunne opføre sig mindre 
pænt.  

At det ifølge KoldingQ-spillerne ikke er sandt, at dommeren kun en enkelt gang udtalte sig nedladende i denne 
kamp. 

At KoldingQ-spillerne føler sig stødt over, at dommeren føler sig hævet over det retningslinjer som spillere og 
trænere er underlagt.  

KoldingQ’s træner er tillige fremkommet med supplerende bemærkninger. 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, 
Steven Lustü og Kim Garde Hansen har deltaget i sagens behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
reglerne i DBU’s adfærdskodeks. 
 
Det følger af Fodboldlovens § 12, at en official bl.a. kan straffes med udvisning, såfremt vedkommende: 

”opføre sig fysisk eller aggressivt (herunder at spytte eller bide) over for en spiller, reserve eller official fra det 
modsatte hold, et medlem af dommerteamet, en tilskuer eller nogen anden person.” 
 

Det følger af DBU’s Adfærdskodeks, at formålet med adfærdskodekset er ”at fremme fairplay, inklusion og 
gensidig respekt mellem mennesker og at holde fodbolden fri for usportslig og uetisk adfærd”.  
 
Desuden følger det af adfærdskodeksets pkt. 2.11.1, at: 

”personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og værne andres integritet og 

personlige værdighed.” 

Fodboldens Disciplinærinstans konstaterer, at der i de modtagne redegørelser er modstridende forklaringer, idet 
det dog samtidig bemærkes, at KoldingQ’s træner ikke benægter, at han har reageret voldsomt og 
følelsesladet. Disciplinærinstansen finder det – på baggrund af dommerens detaljerede redegørelse – 
ubetænkeligt at lægge til grund, at KoldingQ’s træner med sine handlinger har overtrådt både Fodboldloven 
samt DBU’s adfærdskodeks. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledage karantæne. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til Fodboldloven og DBU’s Adfærdskodeks, tildeles KoldingQ’s træner en tillægsstraf på 19 
karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).  
 
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 

Brøndby, den 8. juni 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
Jens Hjortskov, formand 


