KENDELSE
Afsagt den 19. marts 2021
Af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Bestyrelsesformand, AGF

SAGEN
Onsdag den 3. marts 2021 blev 3F Superligakampen AGF – FC Nordsjælland spillet på Ceres Park i Aarhus.
Kampen sluttede 0-1 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 AGF’s bestyrelsesformand udviste usportslig opførsel.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At bestyrelsesformanden gennem hele kampen brokker sig over dommerteamets kendelser fra sin position på
tilskuerpladserne.
At specielt i pausen, da dommerteamet er på vej til omklædningsrummet og skal ind ad tunnelen, råber
bestyrelsesformanden meget kraftigt og aggressivt mod dommeren, hvor han tydeligt fortæller hvor dårlig en
dommer han er.
At da dommeren efter kampen fortæller bestyrelsesformanden at der vil komme en indberetning på ham,
følger bestyrelsesformanden op med at grine hånligt af dommeren og ytrer ordene ”den vil jeg glæde mig til
at læse!”

REDEGØRELSE FRA AGF
AGF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde
følgende bemærkninger:
At AGF indledningsvist finder det problematisk, at en fodbolddommer lader sig påvirke af tilråb og
kommentarer fra tribunerne.
At en dommer under nuværende omstændigheder uden tilskuere skal kunne håndtere, at stadion er langt mere
lydt en normalt.
At påstanden om at bestyrelsesformanden skulle have råbt nedsættende bemærkninger til dommeren, kan
bestyrelsesformanden ikke genkende.
At bestyrelsesformanden, som så mange andre, har givet sin mening til kende under kampen, men på intet
tidspunkt udtalt sig nedsættende om dommeren som det påstås.
At det fremgår af videomateriale fra kampen, at en af Tv-kommentatorerne udtaler, at det ikke er
bestyrelsesformanden og den administrerende direktør der er fremkommet med tilråbene fra tilskuerpladserne.
At bestyrelsesformanden efter slutfløjt, som altid, gik ned på banen og takkede dommeren for kampen.
At dommeren her siger til bestyrelsesformanden ”du bliver indberettet”.

At bestyrelsesformanden forbløffet svarer ”for hvad?”
At idet dommeren ikke svarer, ræsonnerer bestyrelsesformanden derpå og siger ”Nå, men det ser jeg så frem
til.”
At AGF derfor finder dommerens indberetning både upassende og uberettiget.

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 bestyrelsesformanden ved sin adfærd og 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 bestyrelsesformanden en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.

Brøndby, den 19. marts 2021
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

