KENDELSE
Afsagt den 26. februar 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, AC Horsens
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 23. februar 2018 blev ALKA Superligakampen AC Horsens – Randers FC spillet på CASA Arena
Horsens. Kampen sluttede 1-1.
I kampens 85. minut blev AC Horsens’ assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist i det 85. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
At assistenttræneren bliver bortvist efter han gentagne gange protesterer over dommerens kendelser.
4.dommer begyndte at henvende sig til hele bænken efter 58 minutter, hvor flere protesterede over en
kendelse. De efterfølgende 20 minutter henvender 4. dommeren sig tre gange til træneren og assistenttræneren
om, at de skal huske at udvise sportslig opførsel i det tekniske område. Efter 80 minutter protesterer hele bænken
igen, og her vælger 4. dommeren at kalde dommeren ud. Her giver dommeren en påtale til træneren om, at
de ikke har flere chancer, og vil blive bortvist. Efter påtalen vælger assistenttræneren at rejse sig op fra stolen i
det 82. minut, for at gå op til 4. dommeren for at protestere over en kendelse, her bliver assistenttræneren sendt
tilbage på stolen. I det 85. minut protesterer assistenttræneren (og andre fra bænken) igen over en kendelse
ved at rejse sig op, slå ud med armene og råbe efter dommeren. Her bliver dommeren kaldt ud af 4. dommeren,
og dommeren vælger at bortvise assistenttræneren for gentagne gange at udvise usportslig opførsel i det
tekniske område.

REDEGGØRELSE FRA AC HORSENS
AC Horsens har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At dommerens beskrivelse af forløbet er stort set korrekt. Assistenttræneren føler dog ikke at han på noget
tidspunkt var ubehøvlet og personlig overfor dommerne og er naturligvis ærgerlig over, at det udviklede sig
sådan, da han grundlæggende har stor respekt for, at dommere der gør deres bedste.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen og Steven Lustü har
deltaget i sagens behandling.
Stephan Schors har ikke 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 assistenttræneren har overtrådt Fodboldloven ved at protestere over
dommerens kendelser.
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 assistenttræneren én spilledags
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 11.
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 26. februar 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

