
KENDELSE 
 

Afsagt den 21. marts 2019 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, SønderjyskE 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 17. marts 2019 blev Superligakampen FC Midtjylland – SønderjyskE spillet på MCH Arena. Kampen 
sluttede 2-1 til FC Midtjylland. 
 
I kampens 95. minut blev SønderjyskE’s træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer”. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At SønderjyskE’s træner i forbindelse med Superligakampen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE blev bortvist 
i det 95. minut for ved ord og handling at have generet 4. dommer samt resten af dommerteamet, trods 
gentagne anvisninger i løbet af kampen. 
 
At træneren generelt udviste en meget højlydt og gestikulerende adfærd kampen igennem. 
 
At det ofte og vedvarende var rettet direkte mod dommerkvartetten. 
 
At der i forbindelse med en appel for et straffespark i det 95. minut kommer et verbalt tilråb. 
 
At dette tilråb er ”Hold kæft I er ringe” 
 
At det igen er med et meget tydeligt gestikulerende og voldsomt kropssprog. 
 
At det både er rettet mod 4. dommeren og linjedommeren. 
 
At træneren bortvises i forbindelse med denne protest.  
 
 
REDEGGØRELSE FRA SØNDERJYSKE 
 
SønderjyskE har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At man som Superligatræner forsøger at holde sig i den svære balance imellem de mange hektiske situationer 
i en kamp, hvor så mange ting er på spil i en tæt og kompetitiv række som Superligaen. 
 
At der i kampen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE var en kampafgørende situation i det 94. minut som ikke 
blev vurderet med et positivt udfald for SønderjyskE. 
 
At træneren sammen med resten af SønderjyskE lejren i forbindelse med denne hændelse er oprevet og 
frustreret. 
 
At træneren derfor siger ”Hold kæft hvor er det ringe” 
 



At fordi træneren er ekstrovert, så er han sikker på at det kropssprog han udviste var gestikulerende. 
 
At det er et udfald som er en emotionel reaktion på den nævnte forseelse. 
 
At træneren naturligvis undskylder for dette og står ved at han reagerede sådan.  
 
At træneren har været med i Superligaen som ITU-træner (det der i dag kaldes A+ træner), som Co-træner og 
cheftræner siden 2004 med undtagelse af to år i DBU samt en kort ledighedsperiode. 
 
At træneren vedkender at han er en levende træner med en tydelig stemme der kan høres. 
 
At træneren altid før, under og efter kampene at indgå i en konstruktiv dialog med dommerne, og at han er 
bevidst om at han skal være opmærksom på visse ting. 
 
At trænerens historik i Superligaen, samt i en trænerkarriere på 33 år heller ikke fyldt med bortvisninger. 
 
At han er blevet bortvist en enkelt gang i Superligaen i 2012 samt i to kampe i ungdomskampe som træner for 
Sædding Guldager IF. 
 
At kampen mellem FC Midtjylland og SønderjyskE i trænerens øjne var en kamp som kan betegnes som en 
almindelig dag på arbejde. 
 
At træneren ikke en eneste gang i løbet af kampen fik en henstilling eller indikation på, at han befandt sig i en 
zone hvor bortvisning kunne komme på tale. 
 
At 4. dommeren og hoveddommeren ikke en eneste gang gjorde antydning til, via dialog, at nævne, at 
træneren ved næste situation ville blive bortvist. 
 
At det er normal kutyme i Superligaen, at man får en indikation eller en mundtlig henstilling, så man kan tilpasse 
sig til den ønskede adfærd hvis den ikke kan tolereres af kampens dommerkvartet. 
 
At det for træneren er naturligt at reagere emotionelt i det 94. minut når man føler, at marginalerne ikke går ens 
vej. 
 
At det derfor var overraskende at blive bortvist i det 95. minut uden at have modtaget nogen former for 
advarsler eller henstillinger, som man kort forinden så kampens domme give FC Midtjylland-bænken i en 
situation hvor bølgerne ligeledes gik højt. 
 
At træneren ikke føler at bortvisningen er korrekt og passende. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Steven Lustü og Stig 
Pedersen 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 træneren 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 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 21. marts 2019 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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