
KENDELSE 
 

Afsagt den 18. oktober 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Holdleder, FC København 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 14. oktober 2017 blev U19 Ligakampen Lyngby BK – FC København spillet på Lyngby Stadion. 
Kampen sluttede 2-1 til Lyngby BK. 
 
I kampens 88. minut blev FC Københavns holdleder bortvist for usportslig adfærd ved med ”ord eller handling 
at have generet dommer/linjedommer”. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At holdlederen blev bortvist i kampens 88. minut for ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer. 
 
At efter at have udvist FC Københavns nr. 22, forlader holdlederen det tekniske område for at gå til 
omklædningen for at kunne lukke sin spiller ind. På vejen væk bliver holdlederen så ophidset og begynder at 
råbe og skrige efter dommeren. At han er et kæmpe fjols og en idiot, og at dommeren bare skal se at få sat 
spillet i gang. 
  
At dommeren løber ned til holdlederen, som nu er bag det ene mål, og spørger efter hans navn. Holdlederen 
bliver ved med at skælde dommeren ud og svine ham til og fortælle ham hvor latterlig og dårlig han er, samt 
at han er en fed nar. Dommeren noterer, og holdlederen fortsætter gangen derfra og spillet kan igen 
genoptages. 
 
At da dommeren har været i bad og har forladt omklædningen, møder han holdlederen igen, da dommeren 
skal ud til sin bil. Igen begynder holdlederen at opfordre dommmeren til at droppe sin dommerkarriere og 
fortæller ham hvilken tåbe, fjols, kvaj, og stort fjols han er. En yderst ubehagelig oplevelse, da dommeren ligesom 
nu havde været i bad og var i privat tøj. Fair nok, at holdlederen var sur og ophidset inde på banen og ikke 
mente at dommeren var god, men nu var de ligesom færdige og havde fået andet tøj på. 
  
 
REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN 
 
FC København har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At de har gennemgået forløbet internt med de involverede parter, og at de overordnet set er enige i 
hændelsesforløbet, hvor deres holdleder udtrykker sin uforbeholdne mening om dommeren.  
 
At de måske ikke er enige i gengivelsen af sprogbruget, men de er enige i at holdlederens opførsel var helt 
uacceptabel, hvilket de også har meddelt holdlederen.  
 
At holdlederen efter kampen tager fat i dommeren og undskylder for sin opførsel og siger, at dommeren var 
dårlig i kampen.  



 
At der er ikke sammenfald mellem holdlederens opfattelse efter kampen og dommerens. Det er dog F.C. 
Københavns overordnet holdning, at dommerens gengivelse under kampen er korrekt, men efter kampen har 
de ikke samme opfattelse. Det ændrer dog ikke på deres opfattelse af, at holdlederens opførsel var helt 
uacceptabel. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens 
Disciplinærinstans’ vegne. 
 
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise 
ansvarlig opførsel. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at holdlederen har overtrådt Fodboldloven med ved at protestere over 
dommerens kendelse og ved at kommentere på dommeren som person. Fodboldens Disciplinærinstans finder 
det skærpende, at holdlederen fortsætter sine kommentarer efter kampen er slut og begge parter har forladt 
omklædningsrummene. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til én spilledags karantæne. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles holdlederen én spilledages 
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. §30.1, a). 
 
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 
 
 
 

Brøndby, den 18. oktober 2017 
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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