
KENDELSE 
 

Afsagt den 5. september 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Massør, AB 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Tirsdag den 29. august 2017 blev DBU Pokalkampen Slagelse BI – AB spillet på Slagelse Stadion. Kampen sluttede 
2-1 til Slagelse BI. 
 
I kampens 89. minut blev AB’s massør bortvist for ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At massøren blev bortvist i det 89. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/-linjedommer. 
 
At massøren rejste sig fra sin stol og gik ud til linjedommeren for at skælde ham ud. Han råbte meget højt og 
direkte til linjedommeren på kort afstand og blev meget personlig i sine tilråb. 
 
At dommeren derfor blev kaldt ud af linjedommeren, fordi han følte, at de tilråb havde været så upassende, at 
han ville have massøren bortvist. Så det valgte dommeren at gøre. 
 
At da dommeren bortviste massøren, så ville han ikke forlade det tekniske område, men efter ca. ét minut, hvor 
alle havde ventet på ham, forlod han det til sidst. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AB 
 
AB har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At massøren på intet tidspunkt har rejst sig fra stolen for at gå hen og råbe og svine linjedommeren til. Måske 
linjedommeren blander en anden episode ind i det.  Massøren har på intet tidspunkt svinet linjedommeren til 
eller som han skriver; ”brugt fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn ved ord eller handling 
hvor dommer/linjedommer generes”. Det kan massøren slet ikke nikke genkendende til. 
 
At episoden, hvor massøren bliver vist ud er da AB’s spiller kaster indkast. Dommeren peger og siger, at spilleren 
skal gå tilbage. Spilleren går tilbage til hvor dommeren peger og kaster så indkastet. Dommeren fløjter og siger 
han ikke er gået langt nok tilbage (det drejer sig åbenbart om to meter). Herefter dømmes der omkast. Her siger 
massøren til linjedommeren, at det kun er to meters forskel og dommeren selv havde peget hvor han skulle gå 
hen. Linjedommeren kigger på massøren, som igen siger, at det kun er to meter det drejer sig om, og om det 
ikke er ligegyldigt at gå op i to meter og så kigger massøren den anden vej. Massøren rejser sig på intet tidspunkt 
op af stolen. Derefter hører massøren linjedommeren sige: "Nu gider jeg ikke, at høre mere på det der”, hvorefter 
han tilkalder dommeren, som beder massøren gå. 
 
At de eneste gange massøren er oppe af stolen, er da AB er ved at score, og da han skal hente tape til AB-
spilleren. Ellers sidder massøren på sin plads. Hvis Slagelse har filmet kampen, vil dette også kunne påvises. 
 



At massøren heller ikke kan nikke genkende til, at han skulle have nægtet at forlade det tekniske område. 
Massøren gik med det samme, at dommeren gav ham besked på det. Da han stoppede op troede han, at han 
var langt nok væk fra banen. Herefter kunne han se, at dommeren pegede på ham, og sagde at han skulle 
fortsætte længere ind af spillertunnellen. At dette skulle have taget et minut forstår massøren ikke. Så er der i 
hvert fald rundet op. 
 
At som sagt, så har massøren på intet tidspunkt rejst sig fra stolen for at råbe af eller tilsvine dommer eller 
linjedommer. Massøren har kommenteret på hændelser på banen, men kom ikke med tilråb der kan virke 
upassende. 
 
At massøren talte med AB’s målmandstræner under kampen, samt om episoden ved indkastet. Han vil ligeledes 
kunne bevidne, at massøren ikke rejste sig op. 
 
At massøren i øvrigt heller ikke fik vist et rødt kort. Ved ikke om det er kutymen, men massøren bliver bortvist, 
hvorefter han forlader bænken. 
  
At massøren husker ret godt, og han husker hvert et ord han har sagt, og hvad han har gjort i den kamp og kan 
ikke nikke genkendende til det hændelsesforløb, som der står i indberetningen. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jakob Berger (næstformand), Stephan Schors, Stig Pedersen, Jesper Hansen og Steven Lustü har deltaget i 
sagens behandling. 
 
Jens Hjortskov (formand) har ikke deltaget i sagens behandling. 
 
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise 
ansvarlig opførsel. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at massøren har overtrådt Fodboldloven med sine kommentarer til 
linjedommeren. 
 
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 Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles massøren én spilledags 
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. §30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 

Brøndby, den 5. september 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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