
KENDELSE 

Afsagt den 19. april 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen  

Brøndby IF/assisterende træner

SAGEN 

Torsdag, den 18. april 2019, blev 3F Ligakampen mellem Fortuna Hjørring og Brøndby IF spillet på 
Hjørring Stadion. Kampen sluttede 1-1. 

I kampens 73. minut blev Brøndby IF’s assisterende træner bortvist for at have udvist usportslig 
opførsel. 

INDBERETNING FRA DOMMEREN

Dommeren indberetter følgende: 

At 

At 

At 

assisterende træner for Brøndby IF efter gentagne opfordringer fra linjedommer 1 om ikke 
at protestere højlydt over dommerens kendelser, blev bortvist i det 73. minut. 

assistenttræneren brugte fornærmende, hånende eller upassende sprog og tegn og ved 
ord og handling dermed generede dommer og linjedommer. 

assistenttrænerens adfærd var blevet tildelt påtale forinden bortvisningen. 

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF 

Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning og er fremkommet med følgende 
bemærkninger hertil: 

At der kampen igennem var utilfredshed med dommertrioen, efter udvisningen, der faldt i det 
8 minut, hvor en helt forkert spiller blev udvist, og på trods af påtale af, at det ikke var den 
korrekte spiller, der forlod banen og hele stadion kunne se at kendelsen ikke var korrekt. 



At 

At 

At 

der efter denne hændelse var lidt mishagsytringer fra sidelinjen, men Brøndby IF mener 
ikke, at assistenttræneren tidligere havde fået en henstilling.  

dommerne ikke skal finde sig i alt, der bliver sagt fra sidelinjen, men Brøndby IF mener, at 
der burde være lidt konduite og overbærenhed efter at en af Brøndby IF’s vigtigste spillere 
var blevet udvist – idet Brøndby dog ikke mener, at det helt bør undskylde ordvekslingen 
med linjedommeren. 

en formildende omstændighed må være, at dette er et førstegangstilfælde fra den 
assisterende træner.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 

Jens Hjortskov (formand, Jakob Berger (næstformand, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper 
Hansen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling 

Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område 
skal udvise ansvarlig opførsel. Fodboldens Disciplinærinstans finder, at assistenttræneren ved sine 
protester og ageren har overtrådt Fodboldlovens bestemmelser herom. 

I henhold til de Disciplinære bestemmelser § 2c kan Fodboldens Disciplinærinstans tildele en 
træner/leder/official en advarsel om karantæne eller karantæne, hvis denne bortvises fra 
spillepladsen af kampens dommer for usportslig opførsel. 

På denne baggrund og efter omstændighederne, hvortil bemærkes, at assistenttræneren ikke 
tidligere har været sanktioneret for lignende adfærd, har Fodboldens Disciplinærinstans fastsat 
sanktionen til en advarsel. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til Fodboldloven og § 2C i de Disciplinære bestemmelser, tildeles 
assistenttræneren en advarsel, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

Den 19. april 2019, 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 


