KENDELSE
Afsagt den 30. oktober 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, AaB

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 28. oktober 2015 blev DBU Pokalkampen Lyngby BK – AaB spillet på Lyngby
Stadion. Kampen sluttede 2-1 til AaB.
I kampens 76. minut blev AaB’s assistenttræner bortvist for at forlade det tekniske område
og udtrykke sin utilfredshed med dommertrioen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist i kampens 76. minut.
At assistenttræneren i forbindelse med udvisning af en AaB-spiller løb langt uden for det
tekniske område og ned langs siden af banen og brokkede sig overfor både dommer og
linjedommer over kendelsen.
At assistenttræneren blev bedt om at gå tilbage til det tekniske område. Efter situationen
nede omkring linjedommeren var afklaret og spillerne var kommet væk, gik dommeren op
og bortviste assistenttræneren for at have forladt det tekniske område.
At efter kampens slutfløjt imens dommertrioen stadig stod på banen, så kom
assistenttræneren ind for at sige tak for kampen, men begyndte i samme omgang at
brokke sig over kendelsen og bortvisningen. Dommertrioen bad ham gå væk, hvilket han
derpå gjorde.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen,
Jesper Hansen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og de øvrige officials skal forblive inden for det
tekniske område undtagen i specielle tilfælde efter dommerens tilladelse, f.eks. i
forbindelse med tilsyn og behandling af en skadet spiller. Det fremgår endvidere, at
trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at assistenttræneren har overtrådt Fodboldloven ved
at forlade det tekniske område samt at udvise usportslig opførsel overfor dommertrioen.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den
baggrund fastsat sanktionen til én spilledags karantæne.
****

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles
assistenttræneren én spilledags karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.6 endelig.

Brøndby, den 30. oktober 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

