KENDELSE
Afsagt den 25. november 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, FC Vestsjælland
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 22. november 2015 blev Bet25 Ligakampen Næstved BK – FC Vestsjælland
spillet på Næstved Stadion. Kampen sluttede 3-2 til FC Vestsjælland.
Kampens dommer har efterfølgende indberettet FC Vestsjællands træner, for ved ord og
handling at have generet dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At da kampen er færdigspillet og de to holds spillere kommer hen for at sige tak for
kampen, kommer træneren hen og protesterer kraftigt, og der bruges samtidig upassende
sprog og tegn.
At træneren protesterer over forskellige kendelser i kampen, samtidig med at han har sin
pegefinger løftet. Han bruger bl.a. det upassende udtryk: "Du er pisse ringe" gentagne
gange, samtidig med at pegefingeren er løftet over for Jesper Nielsen. Han peger
desuden pegefingeren hen imod dommeren et par gange (belærende attitude). Der er
tale om meget kraftige protester her både verbalt og nonverbalt.
At dommeren beder træneren ad to omgange om at gå væk fra ham, men han
fortsætter blot sin usportslige opførsel på banen. Da dommeren for anden gang har bedt
ham om at gå væk, og da han ikke retter sig efter dette, meddeles det ham, at han bliver
indberettet. Han fortsætter til trods for denne besked sine protester et kort stykke tid efter.
At det desuden skal nævnes, at træneren træder ind imellem spillere, der forsøger at sige
tak for kampen til dommerne, for at protestere.
At 4.dommeren har haft fat i træneren i løbet af kampen på grund af kraftige protester
over kendelser. træneren har dermed fået en påtale i løbet af kampen på grund af
protester mod dommerne.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen,
Jesper Hansen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at træneren ved sin handling og sprogbrug har
overtrådt Fodboldloven.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den
baggrund fastsat sanktionen til én spilledages karantæne.
****

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren
én spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.6 endelig.
Brøndby, den 25. november 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

