
KENDELSE 
Afsagt den 06. maj 2019 

af 

Fodboldens disciplinærinstans 

i sagen 

Official, IF Lyseng 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Onsdag den 01. maj 2019 blev U18 Piger DM-kampen IF Lyseng – Silkeborg IF Q spillet på Lyseng Idrætspark. 
Kampen sluttede 1-1. 
 
I kampens 65. minut blev IF Lysengs official bortvist for ”ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer”.  
 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At officialen fortsatte tirade om hvor elendig dommeren var til sit job. 
 
At det fortsatte efter at dommeren havde gjort det klart for officialen at han ”skulle passe meget på nu” 

At officialen gik langt over stregen for hvad dommeren vil acceptere at skulle høre, og hvor længe dommeren 
synes det er fair at skulle høre for.  

At det tidsmæssigt var langt over et umiddelbart udbrud over en dom på banen.  

At officialen ikke forlod kamppladsens område som påbudt, men i stedet for stillede sig på en skråning ved af 
banen.  

At det skal siges, at officialen var stille derfra hvor han stod og holdt sig fra at kommentere direkte til 
dommertrioen efter kampen.  

 

REDEGGØRELSE FRA IF LYSENG 

IF Lyseng har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 

At IF Lyseng angående bortvisningen af officialen accepterer at det var berettiget da officialen efter tildeling 
af en henstilling fik sagt, at dommeren var mindre kvalificeret til sit arbejde. 
 
At der dertil bør nævnes, at dommeren selv optrappede konflikten ved at fortælle officialen, at dommeren ”var 
færdig med at høre på officialen” i en situation hvor officialen tilskyndede et par af IF Lyseng spillerne før et 
hjørnespark.  

At dommeren bør være sikker på hvad der bliver sagt og til hvem inden man kommer ud og skælder ud.  

 

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 



I henhold til 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 officialen ved sine tilråb 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 officialen en advarsel, jf. DBU’s 
Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

 

Brøndby, den 06. maj 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 
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