KENDELSE
Afsagt den 11. maj 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, AaB
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 4. maj 2018 blev ALKA Superligakampen AC Horsens – AaB spillet på CASA Arena Horsens. Kampen
sluttede 2-1 til AC Horsens.
I kampens 81. minut blev AaB’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 81. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/-linjedommer.
At træneren ødelagde en havestol i det tekniske område.
At træneren forlod uden problemer det tekniske område.
REDEGØRELSE FRA AAB
AaB har været forelagt dommerens indberetning, hvortil træneren havde følgende bemærkninger:
At i frustration over et af flere uheldige og afgørende boldtab fra vores eget hold i anden halvleg af kampen i
fredags i Horsens vender jeg mig om mod min stol, løfter den op med begge hænder og sætter den hårdt mod
jorden, hvorved den går i stykker. Hverken op til, under eller efter episoden var frustrationen rettet mod dommer,
linjedommer eller fjerdedommer.
At naturligvis er der ikke ting, der – af ovennævnte årsager – skal ødelægges, og det var ej heller hensigten; en
mindre skrøbelig stol havde ganske givet holdt til behandlingen, og så havde der slet ikke være nogen sag. Jeg
mener på ingen måde at have optrådt usportsligt, fornærmende eller provokerende, men uheldige
omstændigheder gør at stolen går i stykker, hvorfor en bortvisning kommer i spil.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Steven Lustü og Stig
Pedersen 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 ødelægge en havestol.
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, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 11. maj 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

