
KENDELSE 

Afsagt den 20. september 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen  

Fremad Amager, Træner

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 14. september 2019 blev NordicBet ligakampen Fremad Amager - Viborg FF spillet på Sundby 
Idrætspark. Kampen sluttede 2-1 til Viborg FF. 

Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommeren modtaget indberetning 
vedrørende Fremad Amagers cheftræner der blev tildelt et rødt kort for at skubbe til 4. dommeren.

INDBERETNING FRA DOMMEREN

Dommeren har den 16. september 2019 fremsendt følgende indberetning: 

At i forbindelse med et dømt straffespark efter 89 minutter imod Fremad Amager bliver træneren så 
frustreret, at han skubber til 4. dommeren. 

At træneren forlod det tekniske område uden dramatik da han blev vist det røde kort. 

At træneren pænt kom ind i dommeromklædningen efter kampen og undskyldte til kvartetten. 

REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER: 

Fremad Amager har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for 

situationen og havde følgende bemærkninger: 

At Viborg FF i kampens 90. minut har en dødbold. 

At en duel i straffesparksfeltet fører til en kendelse for hands. 

At det er efter denne kendelse, at Fremad Amagers træner kommunikerer med kampens fjeredommer 
omkring situationen, og viser på fjerdedommerens krop/bryst, hvor Fremad Amagers spiller blev ramt i den 
pågældende situation hvor der bliver fløjtet for hands. 

At træneren udtaler det følgende. 

At i situationen med det dømte straffespark, ville træneren vise fjerdedommeren at bolden ramte Fremad 
Amager-spilleren på brystet og ikke på armen. 

At i stedet for at vise det på trænerens egen krop blev det vist på fjerdedommerens krop i stedet for. 

At træneren indrømmer, at det var en fejl at berøre 4. dommeren i stedet for at vise det på egen krop. 

At træneren derfor gik ind i dommeromklædningen efter afslutningen på kampen og undskyldte sin 
optræden i situationen. 



At det er første gang i trænerens karriere at han er involveret i en sag som denne. 

At træneren beklager dette mange gange. 

At det er Fremad Amagers overbevisning, at der ikke har været tale om et skub af 4. dommeren som det 
fremgår af indberetningen. 

At der i stedet for at tale om en påvisning af boldens placering, og derved en berøring af 4. dommeren. 

At kampens dommer, efter situationen udspillede sig, blev kaldt ud til sidelinjen og bortviste Fremad 
Amagers træner. 

At det kan tilføjes, at træneren stille og roligt forlod det tekniske område og satte sig på tribunen. 

At træneren efter kampen undskyldte overfor kampens dommerkvartet.  

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 cheftræneren 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 cheftræneren 1 spilledags 
karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

Den 20. september 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 




