KENDELSE
Afsagt den 30. oktober 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, FC Nordsjælland

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 26. oktober 2019 blev U17 Ligakampen FC Nordsjælland – Esbjerg fB spillet på Right to Dream Park i
Farum. Kampen sluttede 2-1 til Esbjerg fB.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens linjedommer modtaget indberetning vedrørende
FC Nordsjællands træner for hans adfærd efter kampen.
INDBERETNING FRA LINJEDOMMEREN
Linjedommeren indberettede følgende:
At sidst i kampen er FC Nordsjællands assistenttræner meget frustreret og brokker sig højlydt.
At dommeren tildeler assistenttræneren en advarsel hvilket blot gør assistenttræneren mere gal, hvorefter han
fortsætter sin aggressive adfærd, og dermed bliver tildelt anden advarsel.
At de sidste 2 minutter af kampen blev spillet færdigt, men da dommerne kommer ned under stadion står
assistenttræneren og venter på dem.
At assistenttræneren fortsætter med at udvise sin utilfredshed, og at en meget ophidset diskussion opstår mellem
dommeren og assistenttræneren.
At FC Nordsjællands cheftræner kommer imellem de to parter, og siger ”at det er nok” og ”at det nok er bedst,
at vi stopper her” hvorefter han følger dommerne ind i omklædningsrummet.
At cheftræneren i dommeromklædningen pludseligt vælger at sparke dørstopperen hårdt ind i
omklædningsrummet og råber ”I var også fucking dårlige” og derefter smadrer døren i med et brag.
At linjedommeren åbner døren og fortæller træneren at det ikke er i orden, og om han er færdig med at opføre
sig på den måde.
At situationen ender i omklædningsrummet igen hvor en diskussion startes, og dommertrioen beder til sidst
træneren om at forlade rummet.
At træneren nægter at forlade omklædningsrummet da det er FC Nordsjællands omklædningsrum.
At træneren ender med at bede om dommernes navne idet han vil indberette både dommeren og
linjedommeren.
At træneren, efter han har forladt omklædningsrummene, gentagne gange kommer tilbage, og vil høre om
dommerne vil indberette ham.
At dommerne svarer, at det er de nødt til, da de ikke vil finde sig i den opførsel.
At træneren siger, at han hverken har sparket til dørstopperen eller råbt.

At træneren har 20 vidner på dette.
At træneren ender med at diskutere med dommerne under hele omklædningen og følger dommerne helt ud
af stadion.
At linjedommeren har dømt fodbold i 13 år, og aldrig har indberettet en træner, men den omtalte opførsel ikke
var i orden.

REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND:
FC Nordsjælland har været foreholdt linjedommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for
situationen og havde følgende bemærkninger:
At FC Nordsjælland egentlig ikke havde lyst til at komme med yderligere input til indberetningen, da FC
Nordsjælland som klub vil og skal respektere dommerne, også på dage hvor tingene går ekstra imod FC
Nordsjælland.
At det dog ligger FC Nordsjælland på sinde, at bakke deres hårdtarbejdende trænere op, når trænerne føler
sig voldsomt uretfærdigt behandlet som det er tilfældet i dele af denne sag.
At det yderligere skal påpeges at træneren ikke er en emotionel træner, men er en intelligent og
reflekterende type.
At FC Nordsjælland af samme årsag har bedt træneren om selv at lave en redegørelse.
At det er vigtigt for FC Nordsjælland at påpege, at de som klub ikke har et problem med at have dommeren
som dommer igen og ej heller et problem med linjedommerne.
At det heller ikke bliver et problem for træneren og andre trænere og spillerne i weekendens kamp grundet
den interne snak FC Nordsjælland har haft herom.
At fodbold er fuld af følelser, men de omtalte mennesker er voksne mennesker der forstår, at livet går videre
selvom man kan være uenige om håndteringen af en kamp eller sag.
At det står klart for FC Nordsjælland, at begge parter har haft svært ved at holde følelserne i tilpas kontrol, og
derfor bliver der fra begge parter brugt for meget krudt på diskussionerne efterfølgende.
At beskrivelserne af forløbet af samme årsag nok bliver beskrevet ekstra dramatiske.
At træneren har beskrevet følgende om forløbet.
At FC Nordsjælland som klub altid tager det meget alvorligt når indberetninger som disse sker.
At FC Nordsjælland skal være de første til at beklage, hvis enkeltpersoner eller flere i dommertrioen har følt sig
dårligt behandlet undervejs, til slut eller efter kampen.
At FC Nordsjælland vægter evaluering, feedback og god forberedelse højt, og i situationer som disse vil tage
fat i de pågældende trænere.
At FC Nordsjælland også håber at dette er følelsen blandt de dommere som på ugentlig basis besøger FC
Nordsjælland.
At det betyder meget for FC Nordsjælland, at alle har haft en god oplevelse, og at uden det skal opfattes
selvhøjtideligt, så mener FC Nordsjælland at den service der udøves til gæstende dommere, er på et højt
niveau.
At angående efterspillet tæt på omklædningsrummet efter kampen, er det tydeligt, at dommerne og FC
Nordsjælland er af forskellige oplevelser af situationen.
At det er kutyme i U17 og U19-ligaen, at trænere fra begge hold og dommerne kan diskutere kampen med

henblik på videre udvikling.
At der ofte er samtaler med dommerne, og at disse ofte ønsker en videofil af kampen i udviklingsøjemed.
At dette ikke var tilfældet for dommerne på den pågældende dag.
At som linjedommeren retmæssigt noterer sig, så henvender U17 cheftræneren sig til U17 assistenttræneren og
dommeren for at stoppe en lettere højrystet diskussion efter kampen.
At linjedommeren desværre ikke noterer den uheldige kommentar dommeren gentagende gange
fremkommer med.
At det er korrekt forstået, at træneren efterfølgende skubber dørstopperen væk med foden og lukker døren til
dommerklædningsrummet, for at få stoppet optrinnet.
At linjedommeren eskalerer situationen ved efterfølgende at fare ud fra omklædningsrummet, højtråbende og
med en voldsomt aggressiv gestikuleren.
At træneren påpeger dette, og beder om at diskussionen fortsætter i dommeromklædningsrummet, så langt
væk fra spillerne som muligt, og i øvrigt i en tone der fordrer debat.
At tonen fra de to dommere efterfølgende desværre er uforbederlig.
At FC Nordsjælland med al tydelighed ikke mener, at træneren kan eller bør tildeles karantæne eller
irettesættelse for dette.
At FC Nordsjælland er en klub som påskønner den gode opførsel, og i øvrigt i arbejdet med unge mennesker i
dagligdagen vægter uddannelsen af gode og sunde værdier rigtig højt.
At DBU som lokal og landsdækkende union ved selvsyn har oplevet dette ved de årlige auditørbesøg.
At FC Nordsjælland derfor appellerer til, at DBU som landsdækkende fodboldunion og som
foregangseksempel for fodbolden i Danmark tager hånd om de personer der i dagligdagen repræsenterer
unionen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at trænerern ved sine handlinger efter kampen har overtrådt
Fodboldlovens bestemmelser herom.
I henhold til de Disciplinære bestemmelse §2d kan Fodboldens Disciplinærinstans tildele en
træner/leder/official en advarsel om karantæne eller karantæne for usportslig opførsel. Karantæner afsones
straks på efterfølgende spilledage (jf. definitionen i turneringsreglementerne), i henholdsvis turnerings- og
pokalkampe på det hold, den pågældende forseelse blev begået, jf. §1e i de Disciplinære bestemmelser, og
for en træner/leder/official i henhold til §2e i de Disciplinære bestemmelser.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet episoden og fastsat sanktionen til en advarsel.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
KENDELSE

Med henvisning til Fodboldloven og § 2d 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.

Den 30. oktober 2019
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat

