
KENDELSE 
 

Afsagt den 2. november 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, Thisted FC 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 29. oktober 2017 blev NordicBet Ligakampen Viborg FF – Thisted FC spillet på Energi Viborg Arena. 
Kampen sluttede 2-2. 
 
I kampens 86. minut blev Thisted FC’s træner bortvist for ved ord eller handling at have generet andre end 
dommer/linjedommer.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At træneren blev bortvist i kampens 86. min i forbindelse med at hjemmeholdet blev tilkendt et straffespark. I 
ærgrelse over det begåede straffespark sparkede træneren så kraftigt til den stol han ellers brugte til at sidde 
på, at den fløj flere meter igennem det tekniske område. Stol, briller og papirer var spredt over et større område, 
og stolen var i øvrigt ganske tæt på at sende TV-holdets journalist til tælling. 
 
 
REDEGØRELSE FRA THISTED FC 
 
Thisted FC har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At træneren har modtaget dommerens beskrivelse af den situation, som medfører bortvisningen. Imidlertid er 
det langt fra, hvordan han oplevede situationen og hvordan de øvrige personer i det tekniske felt oplevede 
det.  Ydermere kan den pågældende journalist, som efter dommerens mening skulle være ”ganske tæt på 
sendt til tælling”, heller ikke genkende situationen. Det er dermed faktuelt forkert og hændelsen forstærkes ved 
dette sprogbrug som anvendes i indberetningen. 
  
At træneren har været i kontakt med samtlige, der befandt sig i det tekniske område, for at høre deres oplevelse 
af episoden. Alle samstemmer at der ikke er sammenhæng med handling og beskrivelse. 
 
At træneren oplevelse af situationen er, at Viborg FF fik tilkendt et straffe i det 86. minut, og i ærgrelse over at 
Thisted FC begik det, sparkede træneren til en havestol, som røg lidt op i luften. Under stolen lå trænerens 
brilleetui samt nogle papirer. Disse ting lå dog fortsat det samme sted, som før sparket til stolen. 
 
At Thisted FC’s direktør sad på første række på tribunen lige bag teknisk felt/udskiftningsboks, og han kan heller 
ikke genkende dommerens indberetning af episoden. Det er korrekt, at træneren i ærgrelse over straffesparket 
til Viborg FF sparkede til havestolen, men forlod det teknisk felt, efter dommeren havde drøftet episoden med 
fjerdedommeren, uden bemærkninger. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stephan Schors, Stig Pedersen og Jesper Hansen har 
deltaget i sagens behandling. 



Steven Lustü har ikke 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 har overtrådt Fodboldloven ved at sparke til stolen. 
 
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 endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 

Brøndby, den 2. november 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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