
KENDELSE 

Afsagt den 16. august 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen  

OKS/Indberetning af official 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Onsdag, den 7. august 2019 blev Sydbank pokalkampen OKS – FC Sydvest 05 Tønder spillet på OKSON-Park i 
Odense. Kampen sluttede 2-1 til FC Sydvest 05 Tønder. 

Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende 
OKS’ official der blev tildelt sin anden advarsel for ”ved ord eller handling hvor dommer/liniedommer generes” 
ved at ”bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn”. 

  
INDBERETNING FRA DOMMEREN: 

Dommeren har den 7. august fremsendt følgende indberetning: 

At OKS’ holdleder i det 90. minut modtog sin 2. advarsel for ”ved ord eller handling hvor 
dommer/liniedommer generes” ved at ”bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn”. 

At holdlederen var utilfreds med flere kendelser. 

At dommeren tildeler holdlederen sin anden advarsel efter flere råb hvor holdlederen går over grænsen ved 
flere råb mod dommerne som også den første advarsel blev tildelt for. 

At holdlederen råbte ”Du er så pisse ringe” og ”Du er så ringe at du er dygtig til det”.  

 

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen 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 holdlederen ved sine handlinger 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 holdlederen 1 spilledags 
karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

 
 
 

Den 16. august 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 

 


