KENDELSE
Afsagt den 19. januar 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner og assistenttræner, OdenseQ

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 2. december 2017 blev 3F Ligakampen BSF – OdenseQ spillet i Top Danmark Hallen i Ballerup.
Kampen sluttede 2-0 til BSF.
I kampens 31. minut blev OdenseQ’s træner og assistenttræner begge bortvist for usportslig adfærd ved med
”ord eller handling at have generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren og assistenttræneren blev bortvist i kampens 31. minut for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.
REDEGØRELSE FRA ODENSEQ
OdenseQ har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At det er med stor beklagelse at skulle sende svar på denne hændelse. OdenseQs formand tror ikke der er
noget i det som er sket, og hvis det havde været en mandlig dommer, så havde de nok fået en kæmpe
skideballe og blevet bedt om at holde sig i ro.
At formanden var tilstede i hallen og syntes ikke det var noget særligt, måske mere dum snak.
At hændelsen der gjorde udfaldet var også lidt underlig. Et skud rammer overliggeren og falder derefter ned
hvor målmanden griber bolden. Der var senere en kendelse mod OdenseQ af samme linjedommer, hvor
OdenseQ scorer på indlæg ved hovedstød. men her dømmes der offside. På videoen er der klart mål, her
forholdt alle sig roligt og undrende. Det var faktisk en meget rolig kamp hvor begge bænke havde deres udfald
omkring de kendelser der kom.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold til 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 med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren og assistenttræneren har overtrådt Fodboldloven med ved
at protestere over dommerens kendelse.

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 og assistenttræenren
en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 19. januar 2018
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

