KENDELSE
Afsagt den 26. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
FC Damsø – Herlufsholm G, afviklet 3. september 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fodboldens Disciplinærinstans har fra FC Damsø ved anføreren og cheftræneren modtaget indberetninger
på Herlufsholm Fodbolds assistenttræner i forbindelse med kampen mellem Damsø og Herlufsholm lørdag
den 3. september 2016.
REDEGØRELSER
Det fremgår blandt andet af indberetningerne, at assistenttræneren skulle have udvist voldelig og truende
adfærd. Adfærden skulle blandt andet have bestået i, at assistenttræneren udenfor omklædningsrummene
råbte ukvemsord til flere af spillerne, ligesom han skubbede en spiller i brystet.
Fodboldens Disciplinærinstans har modtaget udtalelser blandt andet fra Herlufsholm Fodbold v.
assistenttræneren samt dommeren.
Af udtalelsen fra assistenttræneren fremgår blandt andet, at assistenttræneren foran
omklædningsrummene blev mødt med udtalelser fra flere af FC Damsøs spillere og træneren, ligesom han i
forbindelse med det efterfølgende skænderi blev slået af en spiller, hvorefter han af en Damsø-leder eller
tilskuer blandt andet blev forsøgt slået samt skubbet. Han afviser således hændelsesforløbet i
indberetningerne.
Af udtalelsen fra dommeren fremgår blandt andet, at han efter kampen kunne se, at sportschefen fra
Herlufsholm og assistenttræneren snakkede sammen, og at assistenttræneren var rigtig ophidset. Da de to
kom tættere på dommerne var assistenttræneren aggressiv overfor sportschefen, hvilket medførte, at
dommeren sagde til assistenttræneren, at han skulle forlade banen, hvilket han gjorde med det samme
uden at sige noget. Da dommerne opholdte sig i omklædningsrummet efter kampen, blev der larmet på
gangen, men det lød som den sædvanlige larm, når to hold er på vej ind efter kamp.
Efter hvad dommeren var vidende om, udviste assistenttræneren ikke nogen adfærd, som var ud over det
normale ved fodbold.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg
Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har om hændelsesforløbet modtaget særdeles modsat rettede oplysninger
om hændelsesforløbet, og der er ikke fra dommerne eller i øvrigt, eksempelvis i form af videooptagelser
eller andet, modtaget faktiske oplysninger, som afgørende støtter den ene udlægning frem for den anden.
Fodboldens Disciplinærinstans finder herefter ikke, at der er tilstrækkelig sikkert grundlag for at kunne
pådømme situationen i forhold til assistenttræneren eller andre.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Sagens afvises.
Afgørelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 26. september 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

