
KENDELSE 
Afsagt den 18. juni 2019 

af 

Fodboldens disciplinærinstans 

i sagen 

Træner, AaB af 1885 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 15. juni 2019 blev U18 Piger DM-kampen AaB – FC Thy Piger – Skyum spillet på AaB’s Anlæg i 
Aalborg. Kampen sluttede 1-1. 

 
I kampens 66. minut blev AaB’s træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet 
dommer/linjedommer”.  
 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At AaB’s træner gentagende gange brugte formuleringen ”hold kæft” til den ene linjedommer. 

 

REDEGGØRELSE FRA AAB AF 1885 

AaB har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 

At AaB’s opfattelse af situationen ikke er i overensstemmelse med dommerens indberetning.  

At igennem hele 2. halvleg oplever AaB at FC Thy Piger – Skyums bænk konstant kommenterer på alle 
dommerens kendelser. 

At denne kommentering primært sker fra FC Thy Piger – Skyums assistenttræner og målmandstræner. 

At tilråbene eskalerer ved hver enkelt kendelse. 

At træneren, idet FC Thy Piger – Skyum får tildelt et tvivlsomt straffespark, retter henvendelse til FC Thy Piger – 
Skyums bænk, og beder dem om at lade dommeren dømme, og ikke kommentere hver gang den mindste 
situation opstår.  

At FC Thy Piger – Skyums bænk beder træneren, på en knap så pæn måde, om at blande sig udenom. 

At træneren svarer FC Thy Piger – Skyums bænk med følgende ”hold nu bare kæft og lad pigerne spille og 
dommerne dømme”. 

At det hele kulminerer 2 minutter efter straffesparket, hvor spilleren der begik straffesparket og fik gult kort, igen 
er involveret i et frispark. 

At AaB medgiver, at der var frispark, men at FC Thy Piger – Skyums bænk igen påvirker dommeren ved gentagne 
tilråb om gult kort, at han til sidst giver efter og viser spilleren ud. 

 



At dette får træneren op i det røde felt. 

At træneren råber følgende til FC Thy Piger – Skyums bænk ” Nej nu må I satme holde kæft derovre”  

At linjedommeren, af en eller anden uvis årsag, opfatter det som om at træneren råber til ham, og ikke FC Thy 
Piger – Skyums bænk. 

At efter en kort korrespondance mellem linjedommeren og dommeren, bortvises træneren fra kampen, på trods 
af at træneren og flere andre pointerede overfor både dommeren og linjedommeren, at tilråbene ikke var 
rettet mod dem.  

At AaB efterfølgende står med følelsen af, at de udover at være blevet bortdømt 2 gange, ligeledes bliver 
dobbeltstraffet, idet dommeren lader sig påvirke af FC Thy Piger – Skyums tilråb, og dermed ikke formår at holde 
sig upartisk gennem hele kampen.  

At der desværre opleves en dommer, der grundet sin unge alder, ikke formåede at få lagt en klar linje, og fik 
bremset de unødvendige tilråb og kommentarer fra FC Thy Piger – Skyums bænk.  

At FC Thy Piger – Skyums bænk, adspurgt efter kampen, tilkendegav, at det var en klar overreaktion fra både 
linjedommeren og dommeren, der tydeligvis ikke var i besiddelse af situationsfornemmelse.  

 

DISCIPLINÆRINSTANSENS 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 træneren ved sine tilråb har overtrådt Fodboldloven. 

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 Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s 
Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a). 

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig. 

 

Brøndby, den 18. juni 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

 


	KENDELSE

