KENDELSE
Afsagt den 4. april 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, Vendsyssel FF
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 57. minut blev Vendsyssel FF’s målmandstræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At målmandstræneren bortvises i kampens 57. minut for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog.
At efter at have modtaget to henstillinger af 4.dommeren, råber målmandstræneren: "Nu kommer du fandme
i gang dommer, du er helt væk". Hvorefter han bliver bortvist.
REDERGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF
Vendsyssel FF har været forelagt dommer dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At det er korrekt, at målmandstræneren i situationen råbte som gengivet af 4. dommeren.
At der tidligere i kampen havde været ytringer/verbale kommentarer 4. dommeren og målmandstræneren
imellem.
At dommeren ikke under kampen henvendte sig til målmandstræneren med nogen henstillinger, hvorfor
bortvisningen kom overraskende for målmandstræneren og Vendsyssel FF`s øvrige tilstedeværende på
bænken. Målmandstræneren havde således ikke indtil bortvisningen nogen form for kontakt til dommeren.
At Vendsyssel FF tager afstand fra målmandstrænerens udtalelser, og internt vil adfærden på bænken blive
evalueret og drøftet med henblik på at undgå lignende i fremtiden.
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 kendelse.

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

