KENDELSE
Afsagt den 19. oktober 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, Fredensborg BI
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 15. oktober 2016 blev 2. divisionskampen BK Frem – Fredensborg BI spillet i Valby Idrætspark. Kampen
sluttede 3-2 til BK Frem.
I kampens 43. minut blev Fredensborg BI’s træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i det 43. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/-linjedommer.
At efter en scoring til BK Frem protesterede træneren åbenlyst og højlydt. Han forlod det teknisk område i hurtigt
løb så han var 10 meter fra linjedommeren, og ca. 20 meter uden for det tekniske område. Dette blev han
bortvist for.
At i anden halvleg står træneren umiddelbart bag bænken og coacher sit hold. Dette blev italesat af
linjedommeren overfor holdlederen, der havde overtaget styringen af holdet. Han responderede på det ved at
sige, at han ikke kunne få træneren til at stoppe, men at det måtte komme med i indberetningen.
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.
At punkt 2c i de Disciplinære bestemmelser fremgår, at en træner eller official efter bortvisningen ikke må
opholde sig på spillepladsen eller have kontakt med spillerne i resten af kampen.
Fodboldens disciplinærinstans finder, at træneren har overtrådt Fodboldloven ved at protestere over
dommerens kendelse, og de disciplinære bestemmelser ved at coache holdet efter bortvisningen.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledages karantæne.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende
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Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren én spilledags
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 19. oktober 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

