
KENDELSE 
 

Afsagt den 29. oktober 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, Brøndby IF 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Lørdag den 26. oktober 2019 blev U15 Ligakampen Brøndby IF – FC Midtjylland spillet på Brøndby Stadion. 
Kampen sluttede 2-2. 
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende 
Brøndby IF’s træner der blev tildelt et rødt kort for at give et kraftigt skub til en af FC Midtjyllands holdledere. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der efter slutfløjt på kampen blev tildelt et rødt kort til Brøndby IF’s træner. 
 
At træneren udviste voldsom adfærd ved at være aggressiv overfor dommertrioen. 
 
At træneren derudover gav et kraftigt puf til en af FC Midtjyllands holdledere. 
 
At dommeren derefter viste det røde kort til træneren. 
 
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF: 
Brøndby IF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At Brøndby IF’s ledelse er bekendt med episoden. 
 
At træneren under en time efter kampen sendte en besked til Brøndby Masterclass’ ledelse med beskrivelse af 
hændelsen efter den hektiske afslutning på kampen. 
 
At træneren var klar over at det ikke var en ordentlig opførsel. 
 
At træneren erkender at være gået over grænsen med puffet mod FC Midtjyllands træner. 
 
At træneren ligeledes erkender, at kommentarerne til dommertrioen efter kampen var for ophidsede, men 
dog ikke skal opfattes som aggressive. 
 
At episoden omkring puffet efterfølgende er blevet snakket igennem med både FC Midtjyllands træner og 
med FC Midtjyllands Head of Coaching. 
 
At klubberne er kommet overens vedrørende episoden. 
 
At episoden er blevet vendt internt i Brøndby IF. 
 
At Brøndby IF har en forventning om at lignende opførsel ikke vil gentage sig. 
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 



 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise 
ansvarlig opførsel. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren, ved sine handlinger efter kampen har overtrådt 
Fodboldlovens bestemmelser herom. 
 
I henhold til de Disciplinære bestemmelse §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. definitionen 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 2 spilledages karantæne.  
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren 2 spilledags 
karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 
 
 
 

Den 29. oktober 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat 
 


