KENDELSE
Afsagt den 16. april 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, FC Sydvest 05 Tønder
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Skærtorsdag den 13. april 2017 blev 2. divisionskampen Jammerbugt FC - FC Sydvest 05 Tønder spillet på
Jetsmark Stadion i Pandrup. Kampen sluttede 2-1 til Jammerbugt FC.
I kampens 62. minut blev FC Sydvest 05 Tønders træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i 62. minut for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.
At i kampens 62. minut blev der begået et frispark på en Jammerbugt-spiller. Der er tale om en holdeforseelse,
som strækker sig over nogle meter. Dette medfører, at Jammerbugt-spilleren mister kontrollen over bolden, og
der sker et tilfældigt sammenstød mellem Jammerbugt-spilleren, og en forsvarsspiller fra FC Sydvest 05 Tønder.
Der blev naturligvis dømt et frispark til Jammerbugt, som følge af holdeforseelsen, en kendelse træneren på
ingen måde forstod.
At dette medførte, at træneren, løb ud af boksen og meget højt råbte: "Hold kæft, hvor er I dog ringe."
Herefter gik han tilbage til boksen, som han sparker hårdt til. Herefter blev træneren bortvist.
At bortvisningen skal ses i relation til den dialog, som dommertrioen og træneren havde i umiddelbar
forlængelse af første halvleg. FC Sydvest følte sig i slutminuttet af første halvleg, snydt for et straffespark. Dette
får træneren til i pausen at opsøge dommertrioen på grønsværen, hvor han klart og tydeligt gav sin holdning til
kende.
At efter at have overhørt den indledende frustration, blev træneren bedt om at stoppe igen, og bevæge sig
mod omklædningen. Dette havde dog ikke en synderlig effekt, og træneren valgte at fortsætte sin
holdningsytring, som bestemt ikke var hverken sober eller konstruktiv.
At samtalen i pausen blev afsluttet ved, at træneren fik besked på at, at grænsen for længst var nået, og
såfremt at han valgte at fortsætte denne opførsel, så ville det få konsekvenser. Træneren bevægede sig
herefter mod omklædningen, og dommertrioen hørte ham først igen i det 62. minut, som ovenfor skitseret.
REDERGØRELSE FRA FC SYDVEST 05 TØNDER
FC Sydvest 05 Tønder har været forelagt dommerens indberetning og sportschefen havde følgende
bemærkninger:
At FC Sydvest 05 Tønder er meget ked af at kampen skulle ende på denne måde.
At vi ved alle at mennesker oplever ting forskelligt.

At vi forventer, at træneren og dommeren bevarer det store overblik, da de kan mange gange kan sørge for
den gode afvikling af kampen.
At i denne kamp skulle vores træner efter den første advarsel have holdt sin mund, da hans videre opførsel kan
ødelægge kampen for os, og dermed resultatet.
At vores træner har stået ved sidelinjen i ca. 150 DBU-kampe uden at komme i den sorte bog.
At vi håber træneren har lært af denne kamp. Ingen point selv om vi var toneangivende det meste af kampen,
og dertil at skulle se resten kampen ude bagfra.
Træneren havde følgende bemærkninger:
At jeg erkender, at have opsøgt dommertrioen på banen umiddelbart i pausens begyndelse. Her sagde jeg til
dem, at jeg bestemt ikke var enige i det frispark der førte til deres 1. mål. Samtidig overså linjedommeren et
klokkeklart straffespark. Det blev begået mod Marco Hansen blot 15 meter foran linjedommeren (bolden var
ikke i nærheden). To kendelser, der kunne være kampafgørende.
At i det 62. minut kommer en Jammerbugt FC-angriber driblende ned mod vores midterforsvar skarpt forfulgt af
en anden spiller. Der laves efter min bedste overbevisning ikke frispark af hverken den ene eller for den sag skyld
den anden spiller. Tværtimod springer bolden fra angriberen, og han saver forsvarsspilleren midt over (vi sidder
i en meget god position). Men underligt nok, så bliver det dømt, til meget stor forundring for hele bænken (inkl.
undertegnet).
At jeg medgiver gerne, at jeg rejser mig op og råber at det er en fejlkendelse, og der tværtimod er frispark til
forsvarsspilleren. Herefter sætter jeg mig ned, og slår i bænken. Jeg har ikke sparket til nogen boks på noget
tidspunkt.
At efter bortvisningen forlader jeg området som anvist.
At jeg kan her dagen derpå, godt se jeg ikke opførte mig eksemplarisk, hvilket jeg naturligvis beklager over for
de impliceret parter. Jeg vil selvfølgelig fremadrettet, sørge for det ikke gentager sig.
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 træneren 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 træneren én spilledags
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1 a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 16. april 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

