
 

KENDELSE 

Afsagt den 30. april 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Thisted FC-official, Thisted FC 

 

SAGEN  
 
Søndag den 25. april 2021 blev 2. divisionskampen (Gruppe 1) Holstebro Boldklub – Thisted FC spillet på Holstebro 
Idrætspark. Kampen sluttede 1-2.  
 
Efterfølgende har Holstebro Boldklub indberettet, at en Thisted FC-official, der afsonede en spilledags 
karantæne, gav beskeder til en af de øvrige officials fra Thisted FC.  
 
 
INDBERETNING FRA HOLSTEBRO BOLDKLUB  
 
Holstebro Boldklub indberettede følgende:  
 
At Thisted FC-official opholdt sig før og under kampen på tilskuerpladserne  
 
At Thisted FC-official gav beskeder til en Thisted FC-spiller, der sad ved siden af Thisted FC-official, hvorefter 
spilleren gik hen til en af Thisted FC’s trænere på sidelinjen 
 
At Thisted FC-official noterede på et stykke papir 
 
At spilleren første gang gik fra sin plads ved siden af Thisted FC-official kort før pausen, hvor han medbragte det 
papir, som Thisted FC-official havde noteret på 
 
At spilleren herefter gik til en af Thisted FC’s trænere og viser/peger på papiret for træneren. 
 
At spilleren anden gang bragte beskeder fra Thisted FC-official til af Thisted FC’s trænere efter cirka 60 minutters 
spilletid 
 
At Holstebro Boldklubs træner påtalte det over for Thisted FC’s trænerstab under kampen 
 
At Holstebro Boldklub har vedlagt videodokumentation 
 
 
REDEGØRELSE FRA THISTED FC 
Thisted FC har været forelagt Holstebro Boldklubs indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, 
og havde følgende bemærkninger:  



 
At Thisted FC-official på intet tidspunkt har været i kontakt med holdet eller enkelte spillere under kampen. 
 
At det ikke var hensigtsmæssigt, at spilleren tog plads ved siden af Thisted FC-official 
 
At de øvrige Thisted FC-tilskuere, der sad i nærheden af Thisted FC-official og spilleren, kan afkræfte, at der blev 
talt om taktiske aspekter vedrørende kampen 
 
At spilleren kun har talt med en af Thisted FC’s trænere i pausen, og at de talte om dødbolde 
 
At der ikke foreligger videodokumentation for at Thisted FC-official har givet beskeder til Thisted FC’s trænere 
eller at spilleren har talt med nogle af Thisted FC’s trænere på sidelinjen 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER  
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Steven Lustü, Lars 
W. Knudsen og Kim Garde Madsen har deltaget i sagens behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder på baggrund af det foreliggende materiale, at Thisted FC-official indirekte 
har haft kontakt med holdet under en kamp, hvor han afsonede én spilledags karantæne. 
 
Dette er i strid med retningslinjerne i de disciplinære bestemmelser punkt 3f vedrørende karantæneregler for 
trænere. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder det på baggrund af samtlige sagens omstændigheder godtgjort, at 
spilleren medbragte beskeder fra Thisted FC-official, idet spilleren to gange gik direkte fra Thisted FC-official til 
en af Thisted FC’s øvrige officials. Det er ikke sandsynligt, at dette skete blot for at drøfte dødboldsituationer. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til tre spilledages karantæne til Thisted FC-official, samt en bøde på 2.500 kroner til Thisted FC.  
  

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende  
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), tildeles Thisted FC-official tre spilledages karantæne og Thisted FC 
idømmes en bøde på 2.500 kroner, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.  
 
Kendelsen er endeligt jf. DBU’s Love §30.7.  

 
Brøndby, den 30. april 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 
Jens Hjortskov, formand 

 


