KENDELSE
Afsagt den 17. maj 2017
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, Slagelse B&I
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 13. maj 2017 blev U17 Divisionskampen Slagelse B&I – Svendborg fB spillet på Slagelse Stadion.
Kampen sluttede 2-0 til Slagelse B&I.
I kampens 62. minut blev Slagelse B&I’s træner bortvist for usportslig adfærd ved med ”ord eller handling at have
generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i kampens 62. minut for brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog eller
tegn.
At der bliver begået et mindre frispark mod en Slagelse-spiller ude ved bænken. Dommeren kører en fordel,
hvorefter træneren ryger op og råber og skriger. Bolden bliver sparket på mål og målmanden sparker bolden
ud. Linjedommeren prøver at få træneren til at opføre sig ordentligt og sætte sig ned. Først da dommeren
begynder at gå ud mod træneren, sætter han sig ned. Dommeren går over til træneren og fortæller ham, at
nu er grænsen nået og han ikke skal sige noget, men høre efter hvad der bliver sagt. Da dommeren da er
færdig, vælger træneren at sige ”Åh hold da kæft”, og derfor bliver træneren bortvist for upassende sprogbrug.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jf. DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
disciplinærinstans’ vegne.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer i det tekniske område skal udvise ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren med sin adfærd har udvist usportslig adfærd.
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 § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1 a).

Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 17. maj 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

