KENDELSE
Afsagt den 5. april 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, FC Nordsjælland
SAGEN
Mandag den 2. april 2018 blev ALKA Superligakampen FC København – FC Nordsjælland spillet i Telia Parken i
København. Kampen sluttede 2-1 til FC København.
Efterfølgende har kampens dommeren foretaget indberetning af FC Nordsjællands træner for at sætte
spørgsmålstegn ved dommerkvartettens integritet.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At træneren efter kampens slutfløjt og efter at have gået over til os inde på banen for at sige tak for kampen
siger "Tillykke med Sejren" og stiller derfor spørgsmålstegn ved vores integritet, hvilket han indberettes for.
At dette blev informeret til først en FCN-official og senere sportschef i omklædningen efter kampen, ligesom
træneren kom ned i omklædningen, hvor vi forklarede at han ville blive indberettet samt hvorfor.
REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND
FC Nordsjælland har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden
og træneren havde følgende bemærkninger:
At jeg vil undlade at kommentere på en dybt underlig episode i første halvleg med 4. dommeren.
At i en kamp med 3 minutters overtid får vi et mål i mod os i 93.08.
At undervejs har vi indkasseret et højst tvivlsomt rødt kort, og det er klart at det er et hårdt slag.
At på vej ind til dommertrioen siger jeg tak for kampen og “tillykke med sejren” til flere FCK-spillere, også lige
inden jeg giver hånd til dommertrioen.
At da jeg trykker dommeren i hånden får jeg også sagt “tillykke med sejren”. Jeg siger det så ingen andre kan
høre det, jeg hverken råber eller søger en scene og går stille og roligt derfra.
At som jeg også nævnte i omklædningsrummet for dommeren, er det selvfølgelig en dum bemærkning, men
finder det yderst bemærkelsesværdigt, at dette er nok til en indberetning. Det virker på mig som en total
overreaktion set i lyset af hvad jeg selv måtte stå model til fra 4. dommeren, eller hvad modstanderens træner
gjorde efter deres scoring, eller hvad man ellers ser hver uge efter kampen, hvor jeg har hørt helt helt andre og
mere voldsomme formuleringer i mødet med dommerne.
At som nævnt er bemærkningen ikke i orden, hvilket jeg også har undskyldt og det kommer ikke til at ske igen.
Men som nævnt synes jeg det er en voldsom overreaktion, at føle sig så ramt på sin integritet.

At jeg både respekterer alle dommere og også dommerens integritet.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at
behandle enhver sag relateret til reglerne i ”Etisk kodeks” og ifølge DBU’s love § 30.1 c) sager, hvor der er udvist
usportslig, illoyal og usømmelig adfærd.
Etisk kodeks’ 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 træneren ved sin bemærkning sætter spørgsmålstegn ved
dommerkvartettens upartiskhed, da der heri ligger en antydning om, at dommerkvartettens ved udøvelse af
deres dommerhverv ønskede at FC København skulle vinde kampen.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved sin adfærd efter kampen har overtrådt Etisk kodeks,
herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans finder endvidere, at træneren ved sin adfærd efter kampen har udvist usportslig,
illoyal og usømmelig adfærd.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledags karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a) og c), tildeles træneren én spilledags karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1,
nr. 11.
Denne kendelse er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 5. april 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

