
KENDELSE 
 

Afsagt den 7. september 2018 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, Viborg FF 
 

 
SAGEN 
 
Lørdag den 25. august 2018 blev U19 Divisionskampen Viborg FF – Randers Freja FC spillet på Viborg FF’s anlæg. 
Kampen sluttede 3-2 til Randers Freja FC. 
 
I kampens 78. minut blev Viborg FF’s træner bortvist for usportslig adfærd ved med ord eller handling at have 
generet dommer/linjedommer. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At Viborg FF’s træner i kampens 78. minut bliver bortvist for ved ord eller handling at have generet 
dommer/liniedommer. 
 
At linjedommer 1 havde gentagne gange forsøgt og vejlede træneren til at overholde retningslinjerne, men da 
han forsat ikke kunne finde ud af at følge dem, tager linjedommer fat i ham efter 72 minutter og siger han skal 
forholde sig i ro ellers er vi nødt til at bortvise ham.  
 
At efter 78 minutter bliver jeg kaldt ud til bænken og får fortalt, at han stadig ikke kan finde ud af at overholde 
de retningslinjer der er.  
 
At jeg beder træneren om at forlade bænken. Det vil han i første omgang ikke. Han protesterer kraftigt og 
mener han kun vejleder hans spillere og at han ikke kan bortvises på den baggrund.  
 
At da vi beder om hans navn vil han i første omgang ikke svare på det. Da han endelig siger hvad han hedder, 
spørger han linjedommer 1 med en meget provokerende attitude om han også er nødt til og stave det for ham.  
 
At da han forlader bænken stiller han sig i første omgang nede bagved det ene mål, og det er først ved et 
spilstop hvor linjedommer 2 begynder at gå ned mod ham, at han går væk derfra. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At i forbindelse med 2 situationer kortvarig efter hinanden, hvor det lykkes Randers bænken med store verbale 
udfald fra samtlige trænere/ledere på Randers bænken at ændre dommerens skøn på begge situationer til 
Randers’ fordel, fremtvinger det en stærk reaktion fra vores bænk med mig i spidsen, hvor vi beder dommeren 
om at stå ved hans egen beslutning. Dette er dommeren ikke enig i og beder mig (træneren) om at sætte mig 
ned og tie stille, samtidig beder han linjedommer 1 om at holde øje med mig og påtale hvis det ikke blive bedre. 
 
At efter spillet har været i gang i et par minutter, rejser jeg mig op (som den eneste på bænken) for at dirigere 
med mine spillere og på ingen måder snakker til dommere eller modstandere og på ingen måde noget 
nedladende til nogen, men kun taktiske informationer.  
 



At jeg bliver så bedt af linjedommer 1 om at sætte mig ned, hvorpå jeg spørger hvad der er galt, da der kun en 
der står op og jeg snakker kun med mine spillere. Han kommer ikke med en forklaring med siger blot at jeg skal 
sætte mig ned. Dette skaber en kæmpe frustration for mit vedkommende da han fratager mit engagement til 
kampen, samt muligheden for at være tydelig i mine instrukser til spillerne. Så jeg må igen sætte mig ned. 
 
At i forbindelse med vores scoring til 1-2 skaber det er en meget normal jubel på vores bænk hvor alle rejser sig 
ved scoringen også mig og jeg vil herefter igen give nogle taktiske beskeder til mine spillere, men igen vil 
linjedommer 1 ikke accepteret at jeg står op, selv om alle andre har sat sig ned.  
 
At jeg kan ikke accepteret denne besked, da det er vigtigt med beskeder til spillerne. Dette fremtvinger at 
linjedommer 1 kalder på dommeren som bortviser mig.  
 
At jeg spørger dommeren om hvilken regel de bruger i forhold til at jeg ikke må stå op for at dirigere mine spillere, 
men han ønsker ikke at svare mig på dette tidspunkt, hvorpå jeg vender mig om for at gå væk.  
 
At jeg bliver dog kaldt tilbage hvor på de spørger ind til mit navn, i en vred høj tone siger jeg mit navn og da jeg 
ikke har nemmeste efternavn spørger jeg samtidig i samme vrede og høje tone om jeg skal stave det, da dette 
ikke ønskes vender jeg mig igen om for at gå udenfor hegnet.  
 
At da jeg runder det ene mål, bliver spillet sat i gang, og jeg fortsætter min gang udenfor hegnet til banen. Her 
vender jeg mig om for at stå og observere kampen og på ingen måde kommer med tilråb eller informationer til 
spillerne, med andre ord jeg siger ingenting overhovedet.  
 
At da linjedommer 2 ikke mener jeg er i korrekt afstand til banen, stopper han spillet og informerer dommeren, 
hvorpå jeg går længere væk fra banen uden nogen former for kontakt til dommeren. 
 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
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 ageren i det tekniske område 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 7. september 2018 
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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