KENDELSE
Afsagt den 4. august 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, Brøndby IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 30. juli 2017 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – Lyngby BK spillet på Brøndby Stadion. Kampen
sluttede 5-3 til Brøndby IF.
I kampens 79. minut blev Brøndby IF’s målmandstræner bortvist for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At målmandstræneren blev bortvist i det 79. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
At i forbindelse med Brøndby IF's scoring til 4-3 udviste målmandstræneren hånende og usportslig opførsel mod
både 4. dommer og Lyngby bænken.
At målmandstræneren forlod uden protester bænken efter at være bedt om det.
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At målmandstræneren først af alt skal beklage, at han i frustration over et i hans øjne forkert dømt straffespark
til Lyngby, kommenterede dette til kampens 4. dommer efter Brøndby IF’s scoring til 4-3.
At målmandstræneren dog vil pointere, at han på intet tidspunkt i kampen har henvendt sig til eller imod
Lyngbys udskiftningsbænk med nogen form for hånende eller upassende kommentarer.
At målmandstræneren blev frustreret over dommerens dømte straffespark til Lyngby, hvilket resulterer i
udligningen til 3-3. Da Brøndby IF scorer til 4-3 rejser hele bænken sig op og klapper hinanden i hænderne i jubel,
og da målmandstræneren er på vej tilbage til hans plads på bænken, siger han til kampens 4 dommer, at ”nu
håber jeg ikke, at I ødelægger det for os igen” alene med reference til straffesparkskendelsen.
At 4 dommeren derefter henvender sig til kampens dommer, hvorefter dommeren beder målmandstræneren
forlade bænken, hvilket han gør uden protester af nogen art.
At målmandstræneren henvender sig også pænt til 4 dommeren efter kampen, og sagde pænt tak for
kampen.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Stephan Schors, Stig Pedersen, Jesper Hansen 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 målmandstræneren har overtrådt Fodboldloven med sine
kommentarer til 4. dommeren.
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 målmandstræneren en
advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 4. august 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

