
KENDELSE 

Afsagt den 31. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Træner, Holbæk B&I 

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 

Lørdag den 26. oktober 2019 blev 2. Divisionskampen mellem B93 – Holbæk B&I spillet på 

Svanemølleanlægget på Østerbro i København. Kampen sluttede 1-2 til Holbæk. 

Efterfølgende har kampens dommer, Frederik Lysemose Hoffmann, indberettet sagen for 

Fodboldens Disciplinærinstans vedr. Holbæk B&I's træner , der blev tildelt sin anden advarsel for 

protester samt for at forhale en igangsætning. 

DOMMERENS INDBERETNING: 

Dommeren har anført følgende: 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

Holbæk B&I-træner i kampens 95. minut blev tildelt en advarsel for 

voldsomme og vedvarende protester. 

Protesterne vedrørte en bold der ikke var i spil, var på banen, mens spillet var i gang. 

Bolden var placeret på den modsatte banehalvdel end den, hvori spillet foregik på. 

Det ikke kunne forsvares at standse spillet straks for at få fjernet bolden. 

Protesterne var så voldsomme og vedvarende og derfor blev straffet med en advarsel 

Holbæk B&I's træner i kampens 97. minut blev tildelt 2. advarsel for at forhale en 

igangsættelse og derefter en udvisning. 

Holbæk B&I-træneren i slutningen af tillægstiden, sparkede en bold ind på banen, 

mens spillet dog ikke var igangsat fra et målspark til Holbæk B&I 

Linjedommeren identificerede træneren som vedkommende der sparkede bolden 

på banen.  

De øvrige Holbæk-officials påpegede at det var en assistenttræner, der havde sparket 

bolden på banen. 

Ved tvivlstilfælde, er det cheftræneren der modtager advarslen, hvis en official har 

begået en forseelse som dommerteamet ikke kan identificere, jf. regelændringerne 

pr. 1. juni 2019.



At træneren under alle omstændigheder derfor skulle modtage advarslen 

HOLBÆK B&I’S REDEGØRELSE: 

Holbæk B&I er blevet forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

At 

træneren anerkender forløbet vedr. første advarsel. 

træneren ikke var bekendt med reglen om, at det er tilladt med 2 bolde på 

banen, såfremt den ekstra bold ikke er gene for spillet. 

træneren af ovenstående årsag ikke forstod hvorfor spillet ikke blev stoppet og 

protesterede over dette. 

træneren anerkender at det er hans ansvar at være bekendt hermed. 

Det er korrekt at han sparkede bolden på banen som dommeren beskriver om 2. 

advarsel  

træneren ikke gjorde det for at forhale en igangsætning, der desuden var deres 

egen. 

træneren ikke på anden måde protesterede over noget. 

Holbæk B&I clearer bolden væk i forbindelse med et hjørnespark langt inde i overtiden 

træneren tror, ligesom mange andre, at dommeren fløjter kampen af. 

træneren i den forbindelse tror at Holbæk B&I har vundet og han i den forbindelse 

jubler og derfor sparker til en bold. 

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER: 

Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, 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 træneren 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.



KENDELSE 

Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren 1 

spilledags karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a).  

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 31. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 




