
KENDELSE 
 

Afsagt den 10. november 2018 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, Vejle BK 
 

 
 
SAGEN 
 
Ved Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 5. november 2018 blev Vejle BK’s træner idømt en spilledags 
karantæne for overtrædelse af Fodboldloven. Karantænen skulle afsones i førstkommende kamp i Superligaen, 
der var ALKA Superligakampen den 5. november 2018 mod AC Horsens.  
 
Mandag den 5. november 2018 blev ALKA Superligakampen Vejle BK – AC Horsens spillet på Vejle Stadion. 
Kampen sluttede 3-1 til Vejle BK. 
 
Efter kampen modtog Fodboldens Disciplinærinstans følgende indberetning fra kampens videoobservatør: 
 

Vejle's træner, der afsonede karantæne og var placeret i VIP-område øverst på tribunen og ikke 
måtte have kontakt til sit hold, benyttede sig af elektronisk kontakt med en assistent coach i 
Vejle's tekniske område under kampen. - Der var tydeligvis tale om taktiske adviseringer. -  TV-
billeder viste sandsynligvis dette i 76. minut, samt flere.  

 
Fodboldens Disciplinærinstans besluttede på baggrund af videoobservatørens indberetning at indhente en 
redegørelse fra Vejle BK.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans modtog efterfølgende indsigelse fra AC Horsens. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VEJLE BK 
 
Vejle BK har været foreholdt videoobservatørens indberetning, samt tv-optagelser af de omtalte forhold, og er 
blevet bedt om at redegøre for trænerens ageren under kampen.  
 
Vejle BK havde følgende bemærkninger fra deres træner: 
 
At jeg placerede mig i speakerboksen på Vejle Stadion. Herfra så jeg opgøret.  
 
At jeg var i løbet af kampen i dialog med en betroet trænerkollega fra Italien. En trænerkollega, som i øvrigt har 
været på besøg hos Vejle Boldklub løbende under min trænertid i klubben, og som sparrer og kommer med 
taktiske input til trænerstaben, når han har været på besøg. Trænerkollegaen følger alle vores kampe på TV.  
 
At vi havde en diskussion om kampens forløb og det pres, som AC Horsens satte os under. 
 
I forhold til Vejle BK’s målmandstræners elektroniske kommunikation under kampen henviste Vejle BK til en artikel 
i Tipsbladet, hvor Vejle BK’s assistenttræner forklarer anvendelsen af scout systemet ”Hudl Replay” under Vejles 
kampe. 
 
 
 
 
 



DISCIPLINÆRINSTANSENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
 
Fodboldens Disciplinærinstans besluttede på baggrund af Vejle BK’s redegørelse at indlede en sag mod Vejle 
BK og træneren, idet instansen vurderede, at sagens faktiske omstændigheder gjorde det nærliggende at 
lægge til grund, at træneren ikke overholdt retningslinjerne for trænere i karantæne i henhold til de Disciplinære 
Bestemmelsers pkt. 2e. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bad i den forbindelse Vejle BK dokumentere træners og målmandstræners 
telefonopkald under kampen. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans bad med henvisning til forklaringen af ”Hudl Replay” endvidere Vejle BK oplyse, 
hvem fra Vejle BK’s stab målmandstræneren havde kommunikeret med i løbet af kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans henledte i samme forbindelse Vejle BK’s opmærksomhed på bestemmelsen i 
DBU’s love § 30.5, hvoraf fremgår, at når disciplinærinstansen behandler en sag mod en under DBU hørende 
organisation, klub eller tredjemand eller mod en enkeltperson er enhver pligtig at meddele alle de oplysninger 
- også økonomiske - som disciplinærinstansen måtte anse det for nødvendigt at indhente med henblik på 
sagens oplysning og afgørelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans oplyste afslutningsvis om AC Horsens indsigelse og forelagde indsigelsen for Vejle 
BK. 
 
 
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA VEJLE BK 
 
Til Fodboldens Disciplinærinstans forespørgsel om dokumentation og supplerende oplysninger havde Vejle BK 
følgende bemærkninger: 
  
At hverken træneren eller målmandstræneren ønsker at afgive oplysninger om, hvilke opkald de hver især har 
foretaget på deres private italienske mobiltelefoner. Begge er af den opfattelse, at de ikke kan være pligtige 
hertil, da der er tale om private telefoner, som indeholder personlige og fortrolige oplysninger. 
 
At Vejle Boldklub kan derfor ikke afvise, at der kan være sket et brud på reglerne om en karantæneramt træners 
ageren i forbindelse med afvikling af en kamp. 
 
At Vejle Boldklub er derfor indforstået med at acceptere en eventuel straf, da Vejle Boldklub ikke ønsker at 
bringe fodbolden i miskredit, ligesom klubben i enhver henseende anser det som en pligt at overholde 
gældende regler og bestemmelser. 
 
At en eventuel sanktion bør i givet fald rettes direkte mod træneren og målmandstræneren og ikke mod Vejle 
Boldklub som sådan, idet klubben ikke har været bekendt med, at der eventuelt måtte have fundet en ulovlig 
kommunikation sted mellem træneren og ”bænken”. 
 
At Vejle Boldklub har også konsulteret sin egen advokat som er præsident for sammenslutningen af italienske 
sportsadvokater samt advokat med sportsret som sit speciale.  
 
Han beder os gøre Disciplinærudvalget opmærksom på følgende: 
 

We note that as for the conduct of our coach, which is currently under investigation, it must be 
noted that the IFAB (the international football association board) by virtue of its circular number 
13 21 April 2018 has authorized the use of electronic and communication equipment in the 
technical area. 

 
Please find enclosed a copy of said circular. Additionally, in the unlucky case you will consider 
the coach guilty of a violation of the Danish relevant regulation, we draw your attention to the 
fact that overall the world this kind of breach are punished with a reprimand and, in particular 
cases, with an additional fine. In that regard, we deem useful provide you with a decision issue 
by the Italian Professional League Serie A concerning the case of the coach of AS Roma and 
some newspaper articles concerning the case of the coach at the time of his staying with 
Chelsea football club. 



DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Steven Lustü 
har deltaget i sagens behandling. 
 
Lars W. Knudsen har ikke deltaget i sagens behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder det - på baggrund af sagens faktiske omstændigheder, herunder tv-
optagelserne og Vejle BK’s supplerende redegørelse, hvoraf fremgår blandt andet, at Vejle BK ikke kan afvise, 
at der kan være sket et brud på reglerne om en karantæneramt træners ageren i forbindelse med afvikling af 
en kamp - ubetænkeligt at lægge til grund, at træneren under kampen havde direkte eller indirekte kontakt 
med holdet via målmandstræneren, og at træneren dermed har handlet i strid med retningslinjerne i de 
disciplinære bestemmelser pkt. 2e for afsoning af karantæne. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder endvidere, at træneren efterfølgende har overtrådt DBU’s love § 30.5 ved 
ikke at meddele de oplysninger, som disciplinærinstansen har anmodet om med henblik på sagens oplysning 
og afgørelse.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder i forhold til Vejle BK, at Vejle BK som klub har et ansvar for at sikre, at ansatte 
i Vejle BK overholder og respekterer afgørelser om og retningslinjer for afsoning af idømt karantæne. Ved ikke 
at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring heraf har Vejle BK udvist usportslig og illoyal adfærd, hvilket er i 
strid med DBU’s love § 30.1 litra c).  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoderne og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til fem spilledages karantæne til træneren, samt en bøde på kr. 5.000 til Vejle BK.  
 
Disciplinærinstansen har overvejet, om det var grundlag for at anvende andre sanktioner end karantæne og 
bøde, herunder fratagelse af point. Disciplinærinstansen har dog ikke fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for 
dette. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, litra a), tildeles træneren fem spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, 
nr. 11, der skal afsones i førstkommende kampe i Superligaen. 
 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, litra a) og litra c), tildeles Vejle BK en bøde på kr. 5.000, jf. DBU’s Love, § 
30.1, nr. 3. 
 
Denne kendelse er endelig jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 
 

Brøndby, den 10. november 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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