KENDELSE
Afsagt den 11. oktober 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Vendsyssel FF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 2. september 2018 blev Superligakampen AGF – Vendsyssel FF spillet på Ceres
Park i Aarhus. Kampen sluttede 1-1.
Efterfølgende har AGF indsendt en protest til turneringsadministrator, idet Vendsyssel FF på det
elektroniske holdkort ved deres meddelelse af deres taktiske startformation, jf.
Turneringspropositionerne for Herre-DM § 22.3, havde meddelt en anden taktisk
startformation, end den taktiske startformation de startede kampen med.
PROTEST FRA AGF
AGF indsendte torsdag den 6. september 2018 følgende protest til turneringsadministrator:
At AGF skal herved indgive protest over Vendsyssel FF, som i forbindelse med
superligakampen den 2. september 2018 mod AGF inden kampen offentliggjorde en
ukorrekt taktisk (grafisk) startformation.
At § 22.3 i Propositioner for Danmarksturneringen i fodbold (Herre-DM) siger:
”I Superligaen skal klubberne desuden som en del af det elektroniske holdkort
meddele den taktiske startformation (fx 4-4-2), hvor de 11 startende spillere
rubriceres svarende til udgangspunktet for deres respektive startposition på
banen”.
At Vendsyssel offentliggjorde før kampstart en grafisk 4-1-4-1-startformation (se
vedhæftede), men stillede i kampen op i en 5-3-2-formation.
REDEGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF
Vendsyssel FF har været foreholdt deres meddelelse af en forkert taktisk formation i strid med
Turneringspropositionerne for Herre-DM § 22.3, hvortil sportsdirektøren havde følgende
bemærkninger:
At undertegnede står i Vendsyssel FF for offentliggørelse af startformation. Ved den
afsluttende træning, dagen før kamp, drøfter jeg holdopstilling og startformation med
trænerteamet. Ud fra disse drøftelser offentliggør jeg startformationen på kampdagen.
At som udgangspunkt opgiver vi den startformation, som vi, som udgangspunkt, benytter i
vores defensive organisation (Hvad jeg har lært på de trænerkurser jeg har taget). I
kampens forløb vil der være mange forskellige formationer afhængig af kampforløb,
spillermateriale i løbet af kampen, trænernes taktiske overvejelser ift. offensiv/defensiv og
spillernes forståelse af det taktiske oplæg etc.
At jeg talte ikke, den 2.9.2018, med trænerne forud for offentliggørelse af startformationen,
men tog udgangspunkt i vores drøftelser den 1.9.2018. Træner-teamet har efterfølgende

overfor mig redegjort for deres ændring af deres oprindelige tanker. De vurderede ved
offentliggørelse af startformationerne (da de blev bekendt med AGF’s startformation) at vi
med 2 angribere kunne etablere et større pres på AGF og derfor valgte de, i kampens første
fase, at ændre den defensive formation til 1-3-5-2/1-5-3-2. I løbet af kampen blev der
ændret flere gang også til den oprindelige tanke 1-4-1-4-1.
At det er kuriøst at AGF protesterer, da jeg stiller mig tvivlende overfor om de i deres
defensive organisation spillede 1-4-3-3 og AGF’s nr. 19 spillede efter min bedste
overbevisning højre angriber/kant indtil han blev udskiftet.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig
Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Vendsyssel FF forud for kampen mod AGF havde
meddelt en anden taktisk formation end den de startede kampen med, hvilken er en
overtrædelse af Turneringspropositionerne for Herre-DM § 22.3.
Fodboldens Disciplinærinstansen vurderer, at Vendsyssel FF ved meddelelse af en anden
taktisk formation end den de startede kampen med har begået en administrativ fejl.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af den administrative fejl og
har på den baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.
*****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a) tildeles Vendsyssel FF en advarsel for
overtrædelse af Turneringspropositionerne for Herre-DM § 22.3.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 11. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

