
 

KENDELSE 

Afsagt den 30. april 2021 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

AGF-leder, AGF 

 

SAGEN  
Søndag den 25. april 2021 blev 3F Superligakampen AGF - F.C. København spillet på Ceres Park. Kampen 
sluttede 1-2.  
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt, 
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.  
 
Af indberetningen fremgår det, at AGF’s administrerende direktør udviste usportslig opførsel.  
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende:  
 
At AGF-lederen efter slutfløjt kom ind på banen til dommertrioen  
 
At AGF-lederen til dommertrioen sagde ’Det er så skamfuldt!’ 
 
At AGF-lederen herefter gav hånd med knyttet næve med hård kraft imod især linjedommeren, som var den 
sidste af de tre dommere i rækken.  
 
At AGF-lederen højt og tydeligt råbte ’It's a fucking disgrace!’, da dommertrioen er på vej fra banen. 
  
REDEGØRELSE FRA AGF 
 
AGF har været forelagt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for episoden, og havde 
følgende bemærkninger:  
 
At AGF-lederens udtalelser efter slutfløjt var hverken personligt nedgørende eller møntet på dommertrioen 
 
At AGF-lederens udtalelser var en reaktion på den hektiske og usportslige afslutning som kampen fik. 
 
At AGF-lederen – sædvanen tro – gik ind på banen for at sige tak for kampen til dommertrioen 
 
At AGF-lederen sagde ”Det er så skamfuldt!", samt da dommertrioen er på vej ud af banen sagde ’It's a fucking 
disgrace!’.  
 



At begge udtalelser henviste til den usportslige afslutning på kampen, hvor flere tydelige forsøg på film fra 
modstanderens side gik upåtalt hen og ikke fik konsekvenser.  
 
At udtalelserne således ikke var et personligt angreb på dommeren, da ordlyden i så fald skulle have været 
’You are…’ i stedet for ’It’s...’ 
 
At AGF-lederens ’tak-for-kampen-hilsen’ ikke var anderledes, end den plejer at være 
 
At AGF-lederen ikke havde brugt knyttet næve med hård kraft mod linjedommeren 
 
At der ikke er dokumentation for dommerens opfattelse af situationen 
 
At seancen udspillede sig mens 8.000 tilskuere råbte ’skandaledommer’ 
 
At dommeren har opfattet de faktiske omstændigheder forkert 
 
AGF’s redegørelse har været forelagt dommeren, som ikke havde supplerende bemærkninger, og fastholdt sin 
indberetning. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER  
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde 
Madsen har deltaget i sagens behandling.  
 
Lars W. Knudsen og Jesper Hansen 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.  
 
Af DBU’s adfærdskodeks pkt. 2.11.1 fremgår, at ’Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, 
respektere og værne andres integritet og personlige værdighed.’ 
 
Det følger videre af DBU’s adfærdskodeks pkt. 2.11.2, at ’Det er ikke tilladt at bruge krænkende gestus eller 
sprog til at fornærme nogen på nogen måde eller til at provokere andre til had eller vold.’  
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at AGF-lederen ved sin henvendelse til dommerteamet har udvist 
usportslig adfærd, og dermed overtrådt DBU’s adfærdskodeks, herunder særligt pkt. 2.11.1 og 2.11.2. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden, og har på den baggrund fastsat 
sanktionen til en bøde på 20.000 kroner samt en spilledags karantæne, der afsones sådan, at AGF-lederen i den 
næstkommende kamp ikke har adgang til stadion fra 1 time før kampen til 1 time efter kampen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har desuden lagt vægt på, at der to gange tidligere er afsagt kendelser, hvor 
AGF-lederen har udvist usportslig adfærd. 
  

**** 
 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende  



 
KENDELSE 

 
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a), idømmes AGF en bøde på 20.000 kroner samt AGF-lederen en spilledags 
karantæne, der afsones sådan, at AGF-lederen i den næstkommende kamp ikke har adgang til stadion fra 1 
time før kampen til 1 time efter kampen, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1.  
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.  
 
Kendelsen kan, for så vidt angående bøden, skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans 
inden 2 uger efter afsendelsen af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 

 
Brøndby, den 30. april 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 
Jens Hjortskov, formand 

 


