KENDELSE

Afsagt den 16. marts 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, Randers Freja FC

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 10. marts 2018 blev U17 Ligakampen AGF – Randers Freja FC spillet på AGF’s anlæg, Fredensvang,
i Århus. Kampen sluttede 2-1 til AGF.
I kampens 84. minut blev Randers Freja FC’s træner bortvist for at have trådt ind på banen uden dommerens
tilladelse.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren i det 84. minut indtræder ulovligt på banen uden dommerens tilladelse.
At der i situationen der får træneren til at indtræde ulovligt på banen er en AGF spiller der laver et direkte
frispark, som medfører 2. advarsel og udvisning.
At dommeren befinder sig tæt på situationen, hvorfor han går hen mod træneren som med det samme
forlader banen, hvorefter han bliver bortvist.
At der ikke er nogen protester eller lignende, da træneren modtager sin bortvisning.

REDEGØRELSE FRA RANDERS FREJA FC
Randers Freja FC har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At Randers Freja FC bekræfter dommerens udlægning af sagen.
At Randers Freja FC gerne vil understrege at træneren trådte ind på banen som følge af AGF spillerens frispark,
og ikke for at klage til dommeren over situationen.
At træneren undskyldte til dommeren efter kampen i omklædningsrummet.

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 forblive inden for det
tekniske område undtagen i specielle tilfælde efter dommerens tilladelse, f.eks. i forbindelse med tilsyn og
behandling af en skadet spiller.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved at træde ind på banen uden dommerens tilladelse har
overtrådt Fodboldloven.
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 jf. DBU’s Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 16. marts 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

