
KENDELSE 

Afsagt den 19. april 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen  

AGF/fysisk træner

SAGEN 

Torsdag, den 18. april 2019, blev Superligakampen mellem AGF og SønderjyskE spillet på Ceres 
Park i Aarhus. Kampen sluttede 2-1. 

I kampens 89. minut blev AGF’s fysiske træner bortvist for at have udvist usportslig opførsel i 
det tekniske område. 

INDBERETNING FRA DOMMEREN

Dommeren indberettede følgende: 

At 

At 

At 

At 

den fysiske træner for AGF i kampens 14. minut brokker sig over en kendelse ved at rejse sig 
op aggressivt og gå rundt med armene over hovedet, og højlydt protestere over en 
manglende kendelse 

kampens 4.dommer i situationen ovenfor pointerer overfor den fysiske træner, at hans 
opførsel ikke skal gentage sig, idet hans rolle er fysisk træner 

den fysiske træner i kampens 89. minut igen vælger på samme måde, som i det 14. minut, 
at protestere over en kendelse, hvorfor han bortvises for at udvise usportslig opførsel i det 
tekniske område. 

den fysiske træner forlod spillepladsen uden yderligere bemærkninger 

REDEGØRELSE FRA AGF 

AGF har været forelagt dommerens indberetning og er fremkommet med følgende 
bemærkninger hertil: 

At den fysiske træner i det 14. minut blev frustreret over et manglende gult kort til Sønderjyske 
ifm. en farlig tackling. Desværre misforstod 4.-dommeren hvorfor den fysiske træner blev 
stående oppe, idet den pågældende AGF-spiller blev liggende i græsset, og den fysiske 
træner skulle have styr på denne spillers status ift. at gøre spillere klar til evt. udskiftning, 
hvis dette var påkrævet. 



At 

At 

At 

den fysiske træner i det 89. minut på ingen måde brokkede sig over kendelsen, idet frispark 
og rødt kort var fuldstændig korrekt dømt for en hensynsløs tackling, der satte vores spillers 
helbred på spil.  

den fysiske træner fuldt ud erkender, at han var meget højrøstet og vred, da han synes, at 
det ingen steder hører hjemme på den måde at gå direkte efter manden i sådan en farlig 
situation. Hans vrede her var ikke rettet mod dommerne i denne situation, men mod 
SønderjyskE-spilleren og dennes trænere, der svinede AGF-trænerstaben til for at være sure 
over den svinestreg, der var blevet begået.  

det anerkendes, at den fysiske træner var ”helt oppe at køre”, men som beskrevet af 
dommeren i denne indberetning, forlod den fysiske træner det tekniske område uden at 
anfægte dette og havde bagefter en fin snak med 4. dommeren i en god tone. 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 

Jens Hjortskov (formand, Jakob Berger (næstformand, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper 
Hansen og Steven Lustü har 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 fysiske træner ved 
sine protester og ageren har overtrådt Fodboldlovens bestemmelser herom. 

I henhold til de Disciplinære bestemmelser § 2c kan Fodboldens Disciplinærinstans tildele en 
træner/leder/official en advarsel om karantæne eller karantæne, hvis denne bortvises fra 
spillepladsen af kampens dommer for usportslig opførsel. 

På denne baggrund og efter omstændighederne, hvortil bemærkes, at den fysiske træner ikke 
tidligere har været sanktioneret for lignende adfærd, har Fodboldens Disciplinærinstans fastsat 
sanktionen til en advarsel. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til Fodboldloven og § 2C i de Disciplinære bestemmelser, tildeles den fysiske 
træner en advarsel, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

Den 19. april 2019, 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 




