
KENDELSE 

Afsagt den 1. april 2022 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

AGF-spiller 

SAGEN 

Søndag den 20. marts 2022 blev 3F Superligakampen AGF-Viborg FF spillet på Ceres Park i Aarhus. Kampen 
sluttede 1-1.  
 
Kort efter slutfløjt modtog en AGF-spiller en advarsel. På vej ud af banen sparkede AGF-spilleren til en mikrofon, 
der var opstillet ved sidelinjen af tv-produktionsselskabet.  
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at indlede en sag mod AGF-spilleren på 
baggrund af tv-optagelser af episoden. 

 

REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 

At der efter slutfløjt af kampen var en batalje mellem en AGF-spiller og en Viborg FF-spiller, som dommeren 
forsøgte at stoppe, 

At dommeren ud af øjenkrogen observerede, at AGF-spilleren kom løbende med aggressiv attitude, som 
dommeren skønnede var målrettet en Viborg FF-spiller, 

At dommeren derfor rakte en arm ud for at stoppe AGF-spilleren i hans løb, men at han fortsatte i ind i den 
udstrakte arm,  

At dommeren tildelte AGF-spilleren en advarsel for denne adfærd og ageren, 

At der efter tildeling af advarslen til AGF-spilleren kom andre AGF-spillere og officials til og tog ham væk, 
hvorefter dommeren fokuserede på at sige tak til kampen til øvrige spillere og trænere, og 

At dommeren efter kampen blev gjort opmærksom på AGF-spillerens efterfølgende ageren, samt at han havde 
sparket til en mikrofon på vej ud fra banen. 

 

REDEGØRELSE FRA AGF 

AGF har været forelagt dommerens redegørelse samt tv-optagelserne, som Fodboldens Disciplinærinstans har 
været i besiddelse af. 

AGF har til episoden omkring AGF-spilleren oplyst, at det fremgår af tv-optagelserne, at AGF-spilleren er meget 
overrasket over advarslen, samt at det tydeligt fremgår af tv-optagelserne, at AGF-spilleren forsøgte at undvige 
dommeren, idet han forsøgte at hoppe udenom dommeren, da han løb forbi dommeren. 

AGF har desuden oplyst, at AGF-spilleren var oprørt over, at flere spillere fra Viborg FF havde overfuset en anden 
AGF-spiller, samt at en person fra Viborg FF’s stab havde blandet sig og tiltalt både AGF-spilleren samt den 
anden AGF-spiller. 



For så vidt angår sparket til mikrofonen har AGF oplyst, at AGF-spilleren naturligvis har fortrudt sin handling, som 
skyldtes den ophedede situation, hvor han var i sine følelsers vold, og at det skyldtes diskussioner mellem spillerne 
og en person fra Viborg FF’s stab. 

Endvidere har AGF oplyst, at AGF-spilleren og AGF har undskyldt over for tv-produktionsselskabet og erstattet 
mikrofonen. 

Endelig har AGF fremsat nogle yderligere bemærkninger til kampen og kampens afvikling, der ikke har relevans 
for vurderingen af sagen vedrørende AGF-spilleren. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Niels Erik 
Søndergård har deltaget i sagens behandling.  

Lars W. Knudsen og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling. 

Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag relateret til 
reglerne i DBU’s adfærdskodeks.  

Det følger af punkt 2.1.3 i DBU’s adfærdskodeks, at personer, der er omfattet af adfærdskodekset, skal være 
opmærksomme på, hvilken indflydelse deres adfærd kan have på DBU’s omdømme og skal derfor opføre sig 
på en værdig og etisk måde og handle med fuld troværdighed og integritet til enhver tid. 

Det følger videre af punkt 3.1 i DBU’s adfærdskodeks under etiske grundregler for fodboldspillere, at spillere skal 
vise respekt for med- og modspillere, dommerne, trænerne, lederne og tilskuerne gennem opførsel, handlinger, 
udtryk og udtalelser samt ordvalg. 

Fodboldens Disciplinærinstans finder, at AGF-spilleren ved sin handling efter kampen, herunder ved at sparke til 
en mikrofon har overtrådt DBU’s adfærdskodeks. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til 19 yderligere karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne jf. DBU’s adfærdskodeks § 5.1, 
jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

AGF-spilleren tildeles en tillægsstraf på 19 karantænepoint, svarende til 1 spilledags karantæne, jf. DBU’s 

adfærdskodeks punkt 5.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 litra a. 

Kendelsen er endelig jf. DBU’s love § 30.7. 

 

Brøndby, den 1. april 2022 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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