KENDELSE
Afsagt den 24. august 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Administrerende direktør, AGF
SAGEN
Søndag den 13. august 2017 blev ALKA Superligakampen AGF – OB spillet på Ceres Park i Aarhus. Kampen
sluttede 0-0.
Kampens dommer har indberettet AGF’s administrerende
dommerkvartetten og protester mod dommerkvartetten.

direktør

for

usportslig

opførsel

overfor

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At direktøren indberettes for en aggressiv og upassende opførsel, der går langt ud over det acceptable. Enhver
spiller eller anden official der havde ageret på samme måde ville stå til en direkte udvisning/bortvisning.
At ved pausefløjt er dommeren på vej i spillertunnellen, hvor direktøren står ved indgangen og råber efter ham
med navns nævnelse med ordene ”Dommer, du er simpelthen topmålet af arrogance”. Aggressiv og
umotiveret adfærd.
At efter slutfløjt går direktøren først efter kampens fjerdedommer, og overfuser denne med råb om at dommerne
er elendige. Direktøren fortsætter ind mod trioen på banen, der er ved at sige tak for kampen til spillerne.
Direktøren råber først LD2 i hovedet med ordene ”er du da blind, har du ingen øjne i hovedet”, og fortsætter
mod dommeren med ”I er pissehamrende elendige”. Direktøren fortsætter herefter fem-ti meter væk, men
fortsætter derfra sine verbale frustrationer i aggressiv fremtoning.
At dette på alle måder er en uacceptabel opførsel og kræver en indberetning til DBU. Dommeren har informeret
AGF’s holdleder om at han ville indberette disse episoder.
REDEGØRELSE FRA AGF
AGF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden og direktøren
havde følgende bemærkninger:
At det var en kamp med mange fejldomme, hvilket bekræftes af TV3+’s eksperter lige efter kampen, og som
medgiver, at AGF bliver snydt for to klokkeklare straffesparkskendelser.
At TV-billederne af såvel trænerens som direktørens råben efter dommeren efter slutfljøt vises på TV-billederne
og bliver diskuteret på TV, hvor eksperterne udviser forståelse for deres frustrationer mod dommerne, blandt
andet ved gennemgang af TV-billederne på de to straffespark, som kendetegnes som ”helt vild uacceptabelt”
at ingen af dommerne ser.
At pausesituationen er ikke korrekt gengivet. I pausen henvender direktøren sig rigtig nok til dommeren og gør
ham opmærksom på nogle fejlkendelser. Hans reaktion er et arrogant grin og rysten på hoved, som er det
direktøren reagerer på, da han siger, at det er da toppen af arrogance.

At efter kampen takker direktøren, som altid, dommerne for kampen og meddeler, da han giver
fjerdedommeren hånden, at det er ufatteligt, at de ikke kan se situationerne, når de er fire mand.
At direktøren ikke synes han overfuser fjerdedommeren. Efter kampen råber direktøren ikke nogen ”ind i
hovedet”, men får besked på at gå væk, da han giver hånd, hvilket får direktøren til at gå op i det røde felt.
At direktøren skal beklage, at dommeren har følt sig stødt over hans reaktion, der altså bunder i en dyb frustration
over de to klare fejlkendelser.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stephan Schors, Stig Pedersen og Steven Lustü
har deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
reglerne i ”Etisk kodeks”. Etisk grundregel nummer 1 siger: ”Vis respekt for dine med- og modspillere, dommerne,
trænerne, lederne og tilskuerne gennem din opførsel, dine handlinger, udtryk og udtalelser samt dit ordvalg!”.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at direktøren ved sin adfærd i pausen og efter kampen har overtrådt Etisk
kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
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 Etisk kodeks, grundregel nummer 1, tildeles direktøren en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1,
jf. §30.1, a).
Denne kendelse er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 24. august 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

