KENDELSE
Afsagt den 19. april 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, AGF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 26. februar 2016 blev Superligakampen OB - AGF spillet på TREFOR Park i Odense. Kampen sluttede
2-2.
Efter kampen har dommeren indberettet, at AGF’s træner under kampen bar mikrofon, således at samtaler blev
videresendt til TV rettighedshaver.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At efter kampens afvikling blev dommeren gjort opmærksom på, at AGF’s træner bar mikrofon, og at samtaler
foretaget før/under/efter kampen med forskellige aktører i kampen, herunder dommeren, blev gengivet på tv.
At dommeren i høj grad mener, at det er uacceptabelt.
At dommeren refererer til Fodboldlovens §4, Udstyr: “Brug af elektronisk kommunikation i det tekniske område er
ikke tilladt”

REDEGØRELSE FRA AGF
AGF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde
følgende bemærkninger:
At fra tv-programmet Onside modtog AGF en forespørgsel gående på, om træneren ville bære en mikrofon
under superligakampen OB-AGF, da Onside mente, at dette ville være interessant for tv-seerne.
At AGF som klub ønsker at udvise åbenhed, og derfor var klubben imødekommen over for forespørgslen, da
klubben ikke fandt, at det skulle udgøre et problem, eftersom Onside tidligere har fulgt træneren på samme vis,
nemlig til superligakampen FC Midtjylland mod Sønderjyske den 2. marts 2013 samt til superligakampen den 13.
april 2013 mellem FC Midtjylland og AC Horsens.
At herudover har Esbjerg fB’s daværende målmand båret mikrofon i forbindelse med kampen Silkeborg-Esbjerg
26. april 2013 og AGF’s daværende træner i forbindelse med kampen AGF-AC Horsens den 20. april 2013. AGF
skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at en anden dommer tidligere har lagt den interne
kommunikation mellem dommerne ud på sin blog lortedommer.dk.

At det skal oplyses, at AGF ikke var bekendt med reglen i Fodboldlovens § 4 om, at elektronisk kommunikation i
det tekniske område er ikke tilladt, en regel der som bekendt ikke fremgår af selve Fodboldloven, men skal findes
i tillægget ”Internationale fortolkninger og danske afgørelser”.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen og Steven
Lustü har deltaget i sagens behandling.
Under Internationale fortolkninger of danske afgørelser i Fodboldlovens § 4 står der, at “Brug af elektronisk
kommunikation i det tekniske område er ikke tilladt”.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at træneren har overtrådt Fodboldloven ved at bære mikrofon under
kampen.
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 § 4 tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 1.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 19. april 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

