KENDELSE
Afsagt den 22. april 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, SønderjyskE

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 16. april 2016 blev U19 Divisionskampen SønderjyskE – HIK spillet på Banerne ved Haderslev
Idrætscenter. Kampen sluttede 2-0 til SønderjyskE.
I kampens 38. minut blev SønderjyskE’s træner bortvist for ved ord og handling at have generet dommeren.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i kampens 38. minut.
At træneren ganske enkelt ikke var tilfreds med dommerens kendelser/ikke kendelser.
At træneren lagde sig ud med linjedommeren, som meddelte træneren, at nu var grænsen så rigeligt opnået.
Kort tid efter gestikulerede træneren igen med arme og ben samt verbalt at udgyde sin enorme utilfredshed,
og så var der absolut ingen udvej.
REDERGØRELSE FRA SØNDERJYSKE
SønderjyskE har været foreholdt dommeren indberetning og fået mulighed for at redegøre for bortvisningen af
træneren, og havde blandt andet følgende bemærkninger:
At SønderjyskE/Haderslev Fodboldklub naturligvis ikke tolerer fornærmende, hånende eller upassende sprog
eller handling mod dommeren fra hverken spillere eller trænere. Ved indberetning om en sådan adfærd er det
fast kutyme, at den pågældende bliver kaldt ind til et møde, og i visse situationer har klubben tildelt en ”intern
karantæne” der var længere end den officielle. Det er således et område klubben har stadig større fokus på.
At efter gennemgang af indberetningen, trænerens redegørelse og videomateriale fra kampen er det dog
SønderjyskE’s klare opfattelse, at bortvisningen af træneren i ovenstående kamp var uberettiget.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jf. DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Disciplinærinstansen vegne.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise ansvarlig opførsel.
Af § 1i i de Disciplinære bestemmelser fremgår det, at dommerens beslutninger omkring selve spillet (eksempelvis
tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, offside m.v.) er endelige og kan ikke ændres på baggrund af TVoptagelser.
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 en advarsel.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1 a) 1.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 22. april 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

