KENDELSE
Afsagt den 11. august 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Karlslunde IF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 10. august 2016 blev DBU Pokalkampen Karlslunde IF - HB Køge spillet på Karlslunde Stadion.
Kampen sluttede 2-0 til HB Køge.
I kampens 80. minut blev Karlslunde IFs assistenttræner bortvist for at anvende upassende sprog overfor
dommertrioen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist i 80. minut for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog eller
tegn.
At i forbindelse med, at Karlslunde IF fik udvist en spiller på banen, protesterede assistenttræneren kraftigt. Han
råbte linjedommer 1 ind i hovedet, samtidig med at han gestikulerede tydeligt med strakte arme, som var løftet
op over hovedet.
At assistenttræneren råbte følgende: "Nu må I fandme tage jer sammen, det er det dårligste, jeg nogensinde
har set." Herefter slog han med begge sine hænder mod sin pande, som en gestikulation mod dommertrioens
kendelse.
At i slutningen af 1.halvleg modtog assistenttræneren en påtale fra linjedommer 1 om at dæmpe sine højlydte
protester fra bænken.
At assistenttræneren derudover også i pausen fik besked af linjedommer 1 på, at han skulle forholde sig mere
roligt på bænken og udvise sportslig opførsel i forbindelse med 2. halvleg.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, 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 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 assistenttræneren én
spilledages karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 11. august 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

