KENDELSE
Afsagt den 8. juni 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Dalum IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Mandag den 5. juni 2017 blev 2. divisionskampen Kjellerup IF – Dalum IF spillet på Bjergets Idrætsanlæg i Kjellerup.
Kampen sluttede 3-1 til Kjellerup IF.
I kampens 10. minut blev Dalum IF’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 10. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/-linjedommer.
At i forbindelse med et indkast til hjemmeholdet, råber træneren, sin utilfredshed ekstremt højlydt flere gange.
Han er utilfreds med hvor indkastet skal tages fra.
At dommertrioen allerede er i gang med at anvise hjemmeholdet, hvor indkastet skal tages fra. Træneren
fortsætter alligevel sin højlydte utilfredshed. Dommeren går imod ham og beder ham tænke sig om og falde til
ro, men han fortætter i nøjagtig samme spor. Linjedommer 1, har tidligere i kampen bedt træneren om at falde
til ro. Dommeren ser ingen anden vej end at bortvise ham.
REDEGØRELSE FRA DALUM IF
Dalum IF har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At Dalum IF’s sportschef stod umiddelbart ved siden af Dalum IF’s bænk og dermed på samme side som
linjedommer 1.
At efter sportschefens opfattelse er det på ingen måde korrekt, at linjedommer 1 tidligere havde bedt træneren
om at dæmpe sig. Derfor var sportschefen og træneren selv meget uforstående over bortvisningen, der på det
givne grundlag derfor ikke var korrekt efter deres opfattelse.
At det er korrekt, at træneren råber sin utilfredshed højlydt. Dette bør man naturligvis ikke gøre, men ytringen
var på ingen måde personlig eller nedværdigende i forhold til dommer eller linjedommer. Efter Dalum IF’s
opfattelse er det det der sker i kampens hede når pulsen er høj, hvilket sker flere gange i næsten hver kamp.
At utilfredsheden bunder også i, at Dalum IF følte sig voldsomt bortdømt ved scoringen til 1-0 til Kjellerup IF i en
situation, hvor en Kjellerup IF-spiller åbenlyst begår et frispark ved med to hænder at gå i ryggen på en Dalum
IF-spiller. Derfor mener Dalum IF, at der bliver begået frispark til en af deres spillere. Dette dokumenteres også
klart på den optagelse af kampen som Dalum IF har gennemset.
At Dalum IF naturligvis beklager, at træneren gav sin utilfredshed til kende, fejl eller ikke af dommertrioen, men

mener at han med sin bortvisning fra kampen allerede er blevet sanktioneret meget i forhold til forseelsens
karakter. Dalum IF mener derfor ikke, at træneren skal idømmes yderligere sanktionering.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stephan Schors, Jesper Hansen, Stig Pedersen 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 kendelse.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1 a) 1.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 8. juni 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

