
KENDELSE 

Afsagt den 26. april 2019 

af 

Fodboldens disciplinærinstans 

i sagen 

Træner, AGF 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Torsdag den 18. april 2019 blev Superligakampen AGF – SønderjyskE spillet på Ceres Park i Århus. Kampen 
sluttede 2-1 til AGF. 

Efterfølgende har kampens videoobservatør foretaget en indberetning af AGF’s træner. Af indberetningen 
fremgår det at træneren i forbindelse et frispark til AGF bliver oprørt og forsøger at træde ind på banen, men 
at han bliver stoppet af 4. dommeren, hvorefter træneren skubber til 4. dommeren. 

På baggrund af videoobservatørens indberetning har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift besluttet at 
tage sagen op til behandling. 

INDBERETNING FRA VIDEOOBSERVATØREN 

Videoobservatøren indberettede følgende: 

At trænere og ledere fra begge hold, i forbindelse med at der dømmes frispark til AGF i umiddelbar nærhed af 
de to tekniske områder, blev noget oprørte. 

At frisparket medførte udvisning af en SønderjyskE-spiller. 

At AGF’s træner træder frem mod banen og vil umiddelbart træde ind på banen. 

At 4.dommeren som det ser ud på Tv-billederne, vil standse denne ikke-tilladte indtræden på banen. 

At træneren med fysisk kontakt skubber 4. dommer væk og træder ind på banen. 

At situationen indberettes fordi der er fysisk kontakt mellem parterne. 

REDEGØRELSE FRA 4. DOMMEREN 
Kampens 4. dommer har været forelagt indberetningen fra videoobservatøren, og havde følgende 
bemærkninger: 

At AGF’s bænk reagerer meget voldsomt efter en hård tackling på en AGF-spiller. 

At det i første omgang lykkedes at få protesterne afværget, men at de efterfølgende fortsatte. 

At 4. dommeren i forbindelse med den indberettede hændelse oplever situationen sådan, at han stikker en 
arm ind foran træneren for at afværge yderligere eskalering af situationen, men at træneren går igennem 
den udstrakte arm hvorefter 4. dommeren roterer rundt.  

At Tv-billederne viser, at AGF’s træner giver et lille skub med venstre arm. 



At dommerne efterfølgende kunne se dette i omklædningsrummet og på den baggrund blev de enige om at 
der manglede en bortvisning af AGF’s træner. 

At dette er 4. dommerens oplevelse under kampen og efterfølgende evaluering med dommerudvikleren. 

REDEGØRELSE FRA AGF 
AGF har været forelagt indberetningen fra videoobservatørens, og havde følgende bemærkninger: 

At AGF indledningsvist skal henvise til ”Retningslinjer for videoobservatører i Superligaen”, stk. 8.5, hvoraf det 
fremgår, at rapporten skal sendes indenfor 24 timer efter kampen i tilfælde af kort interval til et berørt holds 
næste kamp. 

At dette er tilfældet for AGF i det pågældende tilfælde, hvorfor indberetningen ikke tilsendt AGF rettidigt. 

At træneren bliver oprørt over graden af voldsomheden og hensynsløsheden i tacklingen af en AGF-spiller. 

At tacklingen finder sted lige udenfor det tekniske område, og at træneren udelukkende går ind på banen 
fordi han er optaget af AGF-spillerens ve og vel. 

At træneren ligeledes blev oprørt over SønderjyskE’s trænerstabs adfærd. 

At SønderjyskE trænerstab svinede AGF’s trænerstab til for at reagere over den hensynsløse tackling. 

At AGF undrer sig over indberetningen da 4. dommeren ikke har det med i sin indberetning. 

At træneren efter kampen havde en fornuftig snak med dommeren og 4. dommeren om episoden, hvor 
begge dommerne oplyste, at de ikke følte sig truet af træneren. 

At AGF derfor ikke forventer at træneren sanktioneres. 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

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

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at den manglende rettidige indberetning ikke har betydning for 
Fodboldens Disciplinærinstans’ mulighed for at sanktionere, eftersom den i Retningslinjer for videoobservatører i 
Superligaen anførte frist er en ordensforskrift. 

Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise 
ansvarlig opførsel. 

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved sine handlinger har overtrådt Fodboldloven. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet episoden og har på den baggrund fastsat sanktionen til en advarsel. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 



KENDELSE

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

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

Brøndby, den 26. april 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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