
KENDELSE 

Afsagt den 25. august 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen  

Viborg FF, træner 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Onsdag den 21. august 2019 blev NordicBet ligakampen Viborg FF – FC Fredericia spillet på Energi Viborg 
Arena. Kampen sluttede 2-2. 

Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer, Patrick Remon Gammelholm, 
modtaget indberetning vedrørende Viborg FF’s cheftræner der blev tildelt et rødt kort for ”med vilje at forlade 
det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med et medlem af dommerteamet eller for at 
handle på en provokerende eller ophidsende måde.”  

  
INDBERETNING FRA DOMMEREN: 

Dommeren har den 22. august fremsendt følgende indberetning: 

At træneren højlydt protesterede mod dommerens kendelse. 

At dette får 4. dommeren til at kalde en advarsel på træneren ved næste spilstop. 

At træneren herefter retter direkte henvendelse til 4. dommeren og siger ”du er kraftedme så ringe, hvor er 
det sindssygt” og fortsætter med ”du er jo en skandale, at du vil være dig selv bekendt, hvordan kan du ikke 
se herfra at der er soleklart straffe, du må sgu da hjælpe ham derinde.”  

At træneren herefter igen retter gestikulerende og højlydt henvendelse til 4. dommeren, og fortsætter i 
diskriminerende og aggressiv adfærd og siger ”du har ganske enkelt været med i for mange 
kampafgørende ting på det sidste. I pokalkampen i Jammerbugt snyder du os, der dømmer du det sygeste 
straffe! I Skive i fredags snyder du os også for et soleklart straffespark, og nu igen i dag er du med i det her. 
Du er simpelthen for kampafgørende, hvor er det irriterende. Hvad skal vi seriøst gøre for at vi aldrig får dig 
som dommer igen? Aldrig?!”  

At 4. dommeren herefter trykker ind, at der skal falde en udvisning til Viborg FF’s træner ved næste spilstop. 

At træneren igen retter henvisning til 4. dommeren efter han er blevet vist det røde kort og er på vej ud af 
banen. 

At træneren igen retter henvendelse til 4. dommeren i en aggressiv og diskriminerende tone. 

At træneren peger 4. dommeren op i ansigtet og siger ”du er en skændsel, en skandale er du” 

At træneren herefter forlader spilpladsen gennem tunnelen og er ude af syne. 



At træneren i løbet af kampens sidste minutter får lusket sig tilbage i spillertunnelen. 

At træneren i forbindelse med Viborg FF’s scoring til 2-1 i overtiden løber ud gennem tunnelen, tværs 
gennem FC Fredericias tekniske område og sprinter 35-40 meter ned af sidelinjen og ind på banen for at 
juble og fejre scoringen med sine spillere. 

At dommer og 4. dommer herefter får træneren ud gennem tunnelen og væk fra spilpladsen. 

 

REDEGØRELSE FRA VIBORG FF: 

Viborg FF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og 
havde følgende bemærkninger: 

At Viborg FF overordnet set kan godkende det røde kort, og beskrivelsen af at træneren har været ophidset. 

At Viborg FF på ingen måde kan tiltræde, at træneren har optrådt ”provokerende” eller ”diskriminerende” 
som det anføres, hvilket heller ikke fremgår af Tv-optagelserne.  

At Viborg FF mener, at der imidlertid er nogle faktuelle og dokumenterbare fejl i beskrivelsen, som de 
ønsker at gøre opmærksomme på. 

At i stedet for ”du er kraftedme så ringe” blev der udtalt ”I er kraftedme så ringe”. 

At udtalelserne ”du er jo en skandale, at du vil være dig selv bekendt” og ”hvad skal vi seriøst gøre for at vi 
aldrig får dig igen? Aldrig?!” ikke er blevet sagt. 

At de omkringstående personer har bekræftet dette.  

At sportschefen og træneren efter kampen gik ned i dommeromklædningen for at beklage og forklare 
forløbet. 

At situationerne vedrørende kampene i Jammerbugt og Skive blev nævnt i dommeromklædningen. 

At det således ikke er korrekt, at disse blev sagt i ophidselse på banen til 4. dommeren.  

At det ved udvisningen oplyses, at træneren peger 4. dommeren op i ansigtet. 

At dette ikke er korrekt. 

At det tydeligt fremgår af Tv-optagelserne, at træneren peger ned mod straffesparksfeltet. 

At dette sker samtidigt med at træneren udtaler ”I koster os to straffespark, og så misser I den der” 

At det efterfølgende beskrives, at træneren ordret siger ”du er en skændsel, en skandale er du” 

At dette heller ikke er korrekt. 

At det fremgår af Tv-optagelserne at træneren siger ”Fucking skandale mand”, da han vender ryggen til 
dommeren og går derfra. 

At ”lusket sig tilbage” er en negativt ladet betegnelse, som kun bruges for at stille træneren i negativt lys, 
men som der ikke er nogle objektive holdepunkter for at bruge. 

At træneren ganske rigtigt løber ned langs sidelinjen. 

At træneren dog på intet tidspunkt er inde på banen. 

At det anføres, at dommeren og 4. dommeren får træneren ud gennem tunnelen og væk fra spilpladsen. 



At dette ikke er korrekt idet træneren selv forlader området uden nogen kontakt til dommerkvartetten. 

At Viborg FF, som de også gjorde umiddelbart efter kampen i dommerrummet, beklager forløbet. 

At Viborg FF afslutningsvist vil tillade sig at gøre opmærksom på, at dette er det første røde kort træneren 
har modtaget i sin karriere. 

At hele forløbet ifølge Tv-optagelserne udspiller sig indenfor 61 sekunder. 

At Viborg FF yderligere ønsker at slå fast at der bliver sagt I og ikke du i kommentarerne.  

 

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget i sagens behandling. 

Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling. 

Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal 
udvise ansvarlig opførsel.  

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at cheftræneren ved sine udtalelser og handlinger under kampen har 
overtrådt Fodboldlovens bestemmelser herom. 

I henhold til de Disciplinære bestemmelser § 2d kan Fodboldens Disciplinærinstans tildele en 
træner/leder/official en advarsel om karantæne eller karantæne for usportslig opførsel. Karantæner afsones 
straks på efterfølgende spilledage (jf. definition i turneringsreglementerne), i henholdsvis turnerings- og 
pokalkampe på det hold, den pågældende forseelse blev begået, jf. § 1e i de Disciplinære bestemmelser, og 
for en træner/leder/official i henhold til § 2e i de Disciplinære bestemmelser, 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet episoden og fastsat sanktionen til 2 spilledages karantæne. 

 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

 

Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles cheftræneren 2 
spilledages karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

 
 
 

Den 25. august 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 



Jens Hjortskov, formand 

 

 


