KENDELSE
Afsagt den 27. oktober 2020
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Direktør, Randers FC

SAGEN
Mandag den 19. oktober 2020 blev 3F Superligakampen FC Nordsjælland – Randers FC spillet på Right to
Dream Park i Farum. Kampen sluttede 1-0 til FC Nordsjælland.
Efterfølgende har dommeren i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at Randers FC’s sportslige- og kommercielle direktør udviste usportslig opførsel.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i forbindelse med afviklingen af 3F Superligakampen mellem FC Nordsjælland og Randers FC den 19. oktober
2020 følger nedenstående indberetning af den sportslige- og kommercielle direktør i Randers FC, for direkte efter
kampen:
At komme direkte fra tribunen, for ved højlydt og med kraftig gestikulation, helt oppe i ansigtet på dommeren
og linjedommeren, give udtryk for sine holdninger, med et så kraftigt temperament og af hensyn til Covid-19, at
kampens dommer måtte træde et skridt tilbage.
At dette står på i cirka 20 sekunder, indtil direktøren bliver informeret om, at der for dette vil komme en
indberetning, hvorefter han går væk.
REDEGØRELSE FRA RANDERS FC
Randers FC har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og
havde følgende bemærkninger:
At Randers FC anerkender, at direktøren konfronterede dommeren og linjevogteren efter kampen.
At Randers FC dog ikke kan genkende at han var ”helt oppe i ansigtet” hvilket med Randers FC’s definition af
”helt oppe i ansigtet” heller ikke kan dokumenteres af video eller fotos.
At direktøren i øvrigt er on pitch-personale i forhold til Covid-19 og testes således i henhold til protokollerne.
At Randers FC dog er mere end overrasket over at dommeren finder det nødvendigt at indberette direktøren
og ikke accepterer, at der udvises passion og følelser fra Randers FC’s side efter flere graverende fejl af
dommerteamet, herunder at de undlader at benytter VAR ved stillingen 0-0 hvor Randers FC potentielt kunne
have fået et 1-0-mål anerkendt til sidst i kampen – hvor FC Nordsjælland efterfølgende scorer til slutresultatet 1-

0.
At det er en fejl der potentielt kan have store konsekvenser for Randers FC både sportsligt og økonomisk.
At reaktionen fra direktøren ikke var personlig, men alene baseret ud fra, at dommerteamets kendelser og de
potentielle konsekvenser de kunne have, hvilket direktøren også efterfølgende gjorde dommerteamet
opmærksomme på i efterfølgende dialog væk fra banen.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde
Madsen har deltaget i sagens behandling.
Lars W. Knudsen og Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
reglerne i DBU’s adfærdskodeks.
DBU’s adfærdskodeks pkt. 2.11.1 siger: ”Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og
værne andres integritet og personlige værdighed.”
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at direktøren ved sin henvendelse til dommerteamet har overtrådt DBU’s
adfærdskodeks, herunder særligt pkt. 2.11.1.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles direktøren en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endeligt jf. DBU’s Love §30.7.
Brøndby, den 27. oktober 2020
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

