KENDELSE
Afsagt den 11. april 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, FC Roskilde
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 9. april 2017 blev NordicBet Ligakampen FC Helsingør – FC Roskilde spillet på Helsingør Stadion.
Kampen sluttede 1-0 til FC Helsingør.
Efter kampen udviste FC Roskildes assistenttræner usportslig adfærd ved med ”ord eller handling at have
generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren bortvises efter kampen og indberettes grundet fornærmende og upassende sprogbrug
overfor dommeren.
At da kampen er færdig kommer assistenttræneren ind på banen for at give hånd og sige tak for kampen. Idet
han kommer ind til dommeren, ønsker han en forklaring på en situation, der udspiller sig i slutningen af kampen,
hvor assistenttræneren mener, at der er straffespark. Dommeren meddeler ham, at han ser situationen
anderledes, og der ikke er straffespark.
At herefter kalder assistenttræneren på upassende vis dommeren for pinlig og dårlig, og vil gerne diskutere
situationen. Dommeren beder ham her være stille og gå væk. Til det svarer han på en nedladende og
fornærmende facon (citat): "Er du nervøs for at tale om kampen eller hvad?" Herefter kalder han igen
dommeren for pinlig og ringe, hvorefter han går væk. Her meddeler dommeren, at han vil få en indberetning
for disse udtalelser.
REDERGØRELSE FRA FC ROSKILDE
FC Roskilde har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At FC Roskilde som klub skal beklage assistenttrænerens opførsel.
At FC Roskilde føler sig snydt lige inden deres scoring. Derfor er assistenttræneren oppe at køre, da han skal sige
tak for kampen, og får sagt til dommeren, at han syntes han var ringe.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors, Jesper Hansen og Steven
Lustü har deltaget i sagens behandling.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at assistenttræneren med sin adfærd har udvist usportslig adfærd.

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 assistenttræneren én spilledags
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 11. april 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

