KENDELSE
Afsagt den 4. april 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, Vejle BK
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 2. april 2017 blev NordicBet Ligakampen Vendsyssel FF – Vejle BK spillet på Bredbånd Nord Arena i
Hjørring. Kampen sluttede 3-2 til Vendsyssel FF.
I kampens 93. minut blev Vejle BK’s målmandstræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At målmandstræneren bortvises i kampens 93. minut for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog
eller tegn.
At efter Vendsyssel FF har bragt sig foran 3-2 løber målmandstræneren langt ud af det tekniske felt, og direkte
hen til 4.dommeren, hvor han helt oppe i hovedet på ham råber: "Det er jo fuldstændig vanvittigt, du er
kraftedme en idiot", hvorefter han sparker til både skilte, udskiftningsboks, låger i stadionhegnet, samtidigt med
at han råber diverse skændselsord til dommerteamet. Han bortvises herfor.
At der allerede tidligere i kampen er givet en henstilling til Vejle bænken.
REDERGØRELSE FRA VEJLE BK
Vejle BK har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At målmandstræneren under kampen har forholdt sig i ro på bænken.
At han reagerer i kampens overtid.
At Vejle BK anerkender beskrivelsen i indberetningen, og tager på den baggrund en samtale med
målmandstræneren.
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 målmandstræneren har overtrådt Fodboldloven ved at protestere over
dommerens kendelsen.

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 § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles målmandstræneren én
spilledags karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 a). Karantænen skal afsones i førstkommende kamp
i Herre-DM eller Herre-LP.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 4. april 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

