
KENDELSE 

 

Afsagt den 30. april 2018 

af 

Fodboldens disciplinærinstans 

i sagen 

Holdleder, Næstved BK 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 21. april 2018 blev U17 divisionskampen Næstved BK – FC Helsingør spillet på Næstved Stadion. 
Kampen sluttede 2-1 til FC Helsingør. 

I kampens 63. minut blev Næstved BK’s holdleder bortvist for ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer.  

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At holdlederen i det 63. minut bliver bortvist for højlydt brug af upassende sprog. 

 

REDEGØRELSE FRA NÆSTVED BK 

Næstved BK har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 

At U17 Divisionens holdleder modtager midt i anden halvleg en bortvisning af dommeren. Episoden sker efter 
en tempofyldt kamp, hvor spillet bølger frem og tilbage i højt tempo, FC Helsingør fører 0-1 og Næstved har en 
periode med lettere overtag. Kampen er på ingen måder hårdt spillet og der er god stemning imellem spillere, 
trænere og dagens dommertrio.  

At en FC Helsingør spiller, tager bolden videre med hånden i den nævnte episode, hvor holdlederen fra 
Næstved Boldklub brokker sig, da samme situation er sket to gange tidligere inden for tyve minutter med 
Næstved-spillere hvor situationen begge gange er dømt. Holdlederen rejser sig fra bænken og siger ”Ej nu må 
du kraftedme dommer” hvilket koster en udvisning. Udvisningen er helt på sin plads og der er efterfølgende 
ingen protest eller brok fra Næstved-lejren.  

At da der er tale om en U17 Divisionskamp midterkamp med kamp om positionerne inden vi går ind i en 
sindssyg spændende afslutning, kan det forventes spillere, trænere og ledere lever sig ind i kampens ånd, da 
vi alle har en kæmpe passion for spillet. Det undskylder på ingen måder situationen og holdlederen var 
efterfølgende i omklædningsrummet og sige undskyld for sin opførsel til spillerne.  

At det er første gang holdlederen nogensinde er blevet bortvist, så det forventer alle ikke sker igen. 

 

 

 



FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jf. 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 holdlederen ved sin højlydte brug af upassende sprog 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 holdlederen en advarsel, jf. 
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1 a).  

Kendelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig. 

 

Brøndby, den 30. april 2018 

På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 

 

 


	KENDELSE

