KENDELSE
Afsagt den 1. december 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, Hobro IK
SAGEN
Søndag den 25. november 2018 blev Superligakampen Hobro IK – Randers FC spillet på DS Arena i Hobro.
Kampen sluttede 1-0 til Randers FC.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning af Hobro IK’s målmandstræner for at gøre sig skyldig
i en forseelse, hvor andre end dommer/linjedommer generes.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har indberettet følgende:
At da kampen bliver fløjet af, kommer Hobros målmandstræner gående i høj fart direkte mod dommertrioen.
At da han kommer ind til dommerne er han meget oprevet og giver klart udtryk for sin utilfredshed.
At Randers FC’s anfører blander sig, hvilket målmandstræneren reagerer på ved at lave "kyssemunde" efter
anføreren og to gange tjatter til ham med hænderne, mens han angriber ham verbalt.
At herefter kommer der flere Hobro spillere og får målmandstræneren væk.
REDEGØRELSE FRA HOBRO IK
Hobro IK har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden.
Målmandstræneren havde følgende bemærkninger til indberetningen:
At da kampen fløjtes af efter præcist fire minutters tillægstid, går jeg frustreret ind for at sige tak for kampen til
dommeren, der befinder sig ca. 30 meter fra os. For anden gang i min Hobro-tid, kommenterer jeg dommeren.
At jeg er ganske rasende og frustreret, da jeg efter Randers-kampen går ind til dommeren, og jeg siger:
”Hvordan fanden i helvede kan du fløjte af efter fire minutters overtid (det var den annoncerede
tillægstid), når Randers ikke har lavet andet end at trække tiden siden den rundede 90
minutter”?
Dommeren: ”Nu skal du passe på”.
Målmandstræneren - roligt: ”Jeg er faldet ned nu, jeg forstår det bare ikke - men tak for kampen”.
Herefter giver jeg ham og linjedommerne hånden og siger: ”Tak for kampen”.
At mens ovenstående har fundet sted har Randers-anføreren stået og råbt alverdens ukvemsord og
mishagsytringer ind i hovedet på mig. Herefter:
Målmandstræneren: ”Hold nu op”.

Anføreren: Fortsætter med gentagende provokationer primært i form af mange gentagelser af:
”Hvem tror du, du er? Hvem er du”?
Målmandstræneren - roligt: ”Jeg hedder NAVN”. Herefter forsøger jeg gå væk fra anføreren.
Anføreren - lidt paf et øjeblik og så starter han med de samme provokationer og diverse
tilsvininger og Hobro og mig som ”du er I Hobro”, ”I er fucking Hobro”, ”I er Hobro - hvem tror I, I
er”, ”hvad er I”?
Målmandstræneren - gentagende gange: ”Gå nu væk”, ”jeg gider ikke diskutere med dig”,
”Klap nu i”, ”hold nu kæft” - altså mit ordvalg er tiltagende i hårdhed i takt med, at jeg bliver
mere og mere fyldt op med provokationer.
At på vej væk fra dommeren forsøger jeg flere gange at gå væk fra anføreren, men han fortsætter med at gå
ind foran mig og stå at råbe mig lige op/ind i hovedet. Til sidst reagerer jeg ved at sige: ”Hold nu din kæft din
idiot” samtidigt med, jeg sætter hånden for munden af ham og roligt fører hans hoved få centimeter tilbage.
Når jeg skriver roligt, mener jeg det, for jeg hverken slog eller skubbede hårdt.
At herefter bliver et par andre Randers-spillere sure på mig, men da jeg var på vej ud af banen, fortsatte jeg,
og et par Hobro-spillere holdt ro på Randers-spillerne.
En person fra Randers tog mig om skulderen og sagde roligt: ”Det skal du ikke gøre det der”.
Målmandstræneren: ”Det ved jeg godt, men han var sindssygt provokerende”.
Personen: ”Det ved jeg godt, men derfor skal du alligevel ikke gøre det”.
Målmandstræneren: ”Det har du ret i”.
At der var ikke noget mellem personen og undertegnede, han var cool og søgte blot at dæmpe situationen.
At da der er lavet interviews m.m., møder jeg anføreren på trappen i spillertunnellen, hvor jeg stikker hånden ud
til ham.
Han tager imod og siger: ”Det er for lavt”.
Målmandstræneren: ”Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre, men du var altså sindssygt
provokerende”.
Anføreren: ”Derfor skal du stadigvæk ikke gøre sådan”.
Målmandstræneren: ”Det ved jeg, og det undskylder jeg også for”.
Anføreren: ”Det er fint nok”. Herefter går han videre ned til omklædningsrummet.
At dermed betragter jeg sagen som afsluttet.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Steven Lustü
har deltaget i sagens behandling.
Lars W. Knudsen har ikke 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 målmandstræneren ved at skubbe anføreren i ansigtet har overtrådt
Etisk kodeks, herunder særligt etisk grundregel nummer 1.
Fodboldens Disciplinærinstans finder endvidere, at målmandstræneren 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 målmandstræneren én spilledags karantæne, jf. DBU’s
Love, § 30.1, nr. 11.
Denne kendelse er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 1. december 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

