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Afsagt den 11. april 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Træner, Fredensborg BI 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 8. april 2017 blev 2. divisionskampen Fredensborg BI – Middelfart BK spillet på Fredensborg Stadion. 
Kampen sluttede 1-0 til Middelfart BK. 
 
Dommeren har efterfølgende indberettet Fredensborg BI’s træner for efter kampen at have stillet 
spørgsmålstegn ved dommerens neutralitet. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At efter kampen, er træneren ikke tilfreds med dommertrioen, hvilket han fortæller i vendinger som ”de træner 
flere gange om ugen” og ”det er for ringe og dårligt”. De udbrud er for dommeren et tegn på frustration og det 
lever han fint med, men oppe foran Fredensborg omklædningsrum, går dommertrioen forrest med træneren 
lige bag dem, hvor han højlydt siger: ”Nu er det to straffe, det har en tendens”. 
 
At med ordet tendens hentyder træneren til dommeren som dommer omkring hans neutralitet og indikerer at 
dommeren er købt, da træneren bringer tidligere kampe på banen. Det er langt over grænsen for hvad 
dommeren som person vil finde sig i, og det er en alvorlig anklage på hvordan træneren ser på ham som 
dommer. De anklager tager dommeren stor afstand fra og forventer også DBU gør det samme, og derfor 
indberetter dommeren træneren for usportslig opførelse og sprogbrug. 
 
 
REDERGØRELSE FRA FREDENSBORG BI 
 
Fredensborg BI har været forelagt dommer dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger: 
 
At cheftræneren naturligvis er frustreret over at have tabt kampen mod Middelfart på et straffe. 
 
At da træneren er meget dedikeret og et konkurrencemenneske, så er han naturligt nok ikke enig i, at der var 
straffe i den pågældende situation. Det giver han også udtryk for over for dommeren efter kampen, hvilket han 
jo også selv skriver. Dette er efter Fredensborg BI’s opfattelse meget naturligt. 
 
At herefter følges træneren sammen med næstformand for Fredensborg Boldklub op foran 
omklædningsrummet, hvor de taler om kampen. Her er det korrekt, at træneren blandt andet siger til 
næstformanden "At nu er det andet straffe og det er efterhånden en tendens". 
 
At baggrunden for den udtalelse til næstformanden er, at holdet nu flere gange har sat point til efter at have 
dummet sig i den sidste halvdel af kampene, så derfor er træneren naturligt nok frustreret, især når man som 
hold har spillet noget af det bedste længe og så imod et tophold. 
  
At i Fredensborg Boldklub har man kun positivt at sige om dommerens håndtering af kampen, men synes det er 
en meget grov overfortolkning han foretager, på baggrund af en enkelt sætning som han har overhørt, og som 
er sagt i en samtale, der har fundet sted mellem træneren og klubbens næstformand. 



 
At træneren fører en privat samtale med klubbens næstformand, og har ikke i denne samtale på noget 
tidspunkt henvendt sig til dommeren. 
 
At på den baggrund mener Fredensborg BI ikke, at træneren kan straffes for at føre en privat samtale med 
klubbens næstformand, som dommeren tilfældigt overhører en del af, og som han så begynder at fortolke på, 
og Fredensborg BI håber da også DBU vil nå frem til samme konklusion. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors, Jesper Hansen og Steven 
Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens Disciplinærinstansen finder det ikke bevist, at træneren har sat spørgsmålstegn ved dommerens 
upartiskhed. Træneren har dog bragt sig i en situation, hvor hans udtalelser kan opfattes anderledes. 
 
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 § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 
1, jf. § 30.1 a). 
  
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.  
 
 
 

Brøndby, den 11. april 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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