
 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 1. oktober 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, SønderjyskE 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 
Fredag den 13. september 2019 blev 3F Superligakampen SønderjyskE – AC Horsens spillet på Sydbank Park i 
Haderslev. Kampen sluttede 0-0. 
 
Efterfølgende har videoobservatøren fra kampen foretaget en indberetning af SønderjyskEs træner for at 
bringe spillet i miskredit. 
 
 
INDBERETNING FRA VIDEOOBSERVATØREN: 
 
Videoobservatøren indberettede følgende: 
 
At SønderjyskEs træner råber ”Spiller, hvorfor falder du ikke? Der er kæmpe straffe” til sin egen spiller efter en 
situation i AC Horsens’ straffesparksfelt. 
 
At der er tale om en klar opfordring til at falde/smide sig i feltet med henblik på at få dommeren til at dømme 
straffe. 
 
At videoobservatøren vurderer, at det er at bringe spillet i miskredit og derfor indberettes situationen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN 
 
Kampens dommer er blevet foreholdt indberetningen fra videoobservatøren og har fået mulighed for, på 
dommerteamets vegne, at redegøre for situationen. Dommeren havde følgende bemærkninger: 
 
At det kan bekræftes, at 4. dommeren under kampen hører at træneren råber noget i retning af ”spiller for 
helvede – smid dig”.  
 
At 4. dommeren i tilfældet skønner, at der er tale om usportslig opførsel, men ikke til en bortvisning/rødt kort og 
ej heller et gult kort. 
 
At situationen er sammenfaldende med kampens afslutning, hvorfor kampens 4. dommer vælger ikke at gøre 
mere ved situationen. 
 
REDEGGØRELSE FRA SØNDERJYSKE: 
 
SønderjyskE har været forelagt videoobservatørens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At vi med træneren har med en træner at gøre, som engagerer sig 100 procent i kampene, og ikke mindst i 
slutfasen/overtiden er følelserne uden på tøjet hos træneren. 
 
At i kampens sidste sekvens oplever træneren, i momentet, at der bliver begået en forseelse mod spilleren. 
 



At idet dommeren ikke ser det samme som træneren, så ytrer træneren til spilleren, at han burde falde, når han 
var blevet ramt, i stedet for at forsøge at blive på benene. 
 
At det var sådan træneren så situationen, og derfor ytrede han ”der er kæmpe straffe”.  
 
At træneren oplever, at der bliver begået en forseelse, og ønsker i momentet at spilleren tager det fald der 
kommer af tacklingen/forseelsen.  
 
At det faktum, at Tv-billederne efterfølgende viser, at der ikke er straffe, er en anden sag. 
 
At det træneren reagerer på, er det han ser i kampen. 
 
At SønderjyskE er totalt forundrede over hvordan det kan føre til en indberetning om at det menes, at træneren 
”bringer spillet i miskredit”. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Steven Lustü og Stig 
Pedersen har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der forinden 2018/2019-sæsonen, blev udsendt en orientering om 
at videoobservatørordningen trådte i kraft i Superligaen. Dette medførte, at alle kampe ville blive set igennem 
af en videoobservatør som skulle indberette sager såfremt videoobservatøren vurderede at sagen skulle 
behandles af Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
I Fodboldens Disciplinærinstans’ retningslinjeskrivelse, der blev sendt ud inden 2018/2019-sæsonen, fremgår det 
blandt andet at følgende episoder vil kunne indberettes til Fodboldens Disciplinærinstans af videoobservatøren 
”Episoder der bringer spillet i miskredit og vurderes at kunne have medført en udvisning eller bortvisning. F.eks., 
men ikke begrænset til, forsøg på at snyde dommeren (’film’ og tilsvarende handlinger)” samt ”Handlinger eller 
udtalelser før, under eller efter kampen, hvor en spiller, træner eller official vurderes at bringe spillet i miskredit.”  
 
Inden 2019/2020-sæsonen udsendte Divisionsforeningen opdaterede retningslinjer for videoobservatører der 
blandt andet indeholdt oplysninger om at der fra 2019/2020-sæsonen ville være øget fokus på film for 
videoobservatørerne. 
 
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 sine udråb til spilleren har overtrådt Fodboldloven og 
dermed bragt spillet i miskredit. 
 
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 1. oktober 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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