KENDELSE
Afsagt den 21. september 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Cheftræner, AB

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 16. september 2017 blev 2. divisionskampen AB – Næstved BK spillet på Gladsaxe Stadion. Kampen
sluttede 1-1.
I kampens 93. minut blev AB’s cheftræner bortvist for usportslig adfærd ved med ”ord eller handling at have
generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Cheftræneren blev bortvist i kampens 93. minut for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.
At Dommeren dømte straffespark mod AB i 92. minut. I den forbindelse blev Cheftræneren oprevet.
Linjedommeren gav plads til, at Cheftræneren kunne ytre sig uden, at linjedommeren blandede sig heri.
Situationen udviklede sig dog, og umiddelbart før straffesparksproceduren, var linjedommeren nød til at kalde
Dommeren ud for at bortvise Cheftræneren, da denne havde kastet en stol ud af det tekniske felt.
Cheftræneren blev herefter bortvist.
At efter kampen ønskede Cheftræneren at tale situationen igennem i omklædningsrummet, hvilket
dommertrioen gav lov til. Uanset, at Dommeren i forbindelse med bortvisningen gjorde Cheftræneren
opmærksom på, at han blev bortvist for at kaste med en stol, så tror Cheftræneren, at bortvisningen var
resultatet af et verbalt udbrud. Da dommertrioen (her særligt linjedommeren, som så situationen) forklarede
hvad bortvisningen skyldes hidsede Cheftræneren sig så meget op, at dommertrioen var nød til at bede ham
forlade omklædningsrummet.
REDEGØRELSE FRA AB
AB har været forelagt Dommeren indberetning, og Cheftræneren havde følgende bemærkninger:
At Cheftræneren selvfølgelig ikke kan bortforklare, at den yderst lette plastikstol rullede 1-2 meter baglæns, men
der var ikke tale om et kast hverken i strakt arm eller flyvende i luften. Det kan Cheftræneren se nogle af klubbens
fans også har kommenteret på klubbens Facebookside.
At Cheftræneren hurtigt rejste sig op i det 92 minut, hvor der blev dømt et straffespark mod AB, der har kæmpet
i 83 minutter 10 mod 11 på grund af en tidlig udvisning i det 7. minut til Spiller 1. Da Cheftræneren rejste sig op
hang stolen fast i hans trøje og han skubbede den hårdt baglæns i frustration og den landede 1-2 meter bag
ham, hvor den højst befandt sig i 10 sekunder, da AB’s assistenttræner straks samlede den op, og satte den på
plads.
At linjedommeren straks løftede sit flag. Dommeren var i fuld gang med at tømme feltet for spillere og gøre klar

til straffesparket. Det gik der lang tid med, så linjedommeren stod næsten et minut med flaget i vejret, og
Cheftræneren appellerede til om han ikke kunne lade det passere. Dommeren kom omsider ud og
Cheftræneren blev sendt væk. Dommeren sagde, at de kunne tale om situationen efter kampen Cheftræneren
gik ud i spillertunnellen og videre ud på klubbens kontor. Kort efter blev kampen fløjtet af. Efterfølgende gik
Cheftræneren ind i AB’s omklædningsrum og evaluerede med spillerne, som naturligvis er frustrererede og
skuffede.
At efter cirka 20 minutters evaluering benyttede Cheftræneren sig af dommerens tilbud om en samtale efter
kampen. Det var dommeren, som havde inviteret, så derfor undrer Cheftræneren sig over hans ordlyd i
indberetningen. Der var nu gået 20 minutter, og Cheftræneren er allermest forundret/rystet over, nemlig
indberetningens ordlyd om at han skulle ha hidset sig op i dommeromklædningsrummet. Det er direkte usandt,
og det håber han Fodboldens Disciplinærinstans vil tjekke hos Dommerudvikleren som var tilstede i
omklædningsrummet.
At da Cheftræneren kom ind starter han med at give hele dommertrioen hånd og takke for kampen. Han
spurgte om det var for mund eller stol han blev sendt væk og fik at vide, der intet verbalt var at udsætte,
hvorefter han spurgte linjedommeren om man måske kunne appellere til lidt "fingerspitzgefühll" i sådan en
situation. De talte stille og roligt, og Cheftræneren nævnte det var svært at være helt følelseskold når man har
spillet i 83 min 10 mod 11 og ryger ned på et tvivlsomt dømt straffespark i det 92. minut. Cheftræneren nævnte
at AB har haft en hård tid med mange mistede point i overtiden. Han appellerede til lidt situationsfornemmelse
i håb om dommeren vil lade situationen gå i glemmebogen. Cheftræneren begyndte at gå mod døren og
dommeren sagde tak for i dag. Med hånden på hjertet. Cheftræneren kunne aldrig nogensinde finde på at
være så dum og gå ind for at gøre hans sag værre. Tværtimod gik han ind i håb om at dommeren ville lade
episoden passere, nu han selv havde sagt de kunne tale om det efter kampen.
At Cheftræneren for nylig er blevet tildelt en karantæne efter en pokalkamp i Slagelse, som har taget hårdt på
ham, og han havde lovet sig selv, at det aldrig skulle ske igen.
At Cheftræneren i hans mere end tredive år i fodbold kun er blevet bortvist én gang. Han har aldrig nogensinde
før gået ind i dommernes omklædningsrum, og gik faktisk kun derind fordi dommeren netop inviterede ham til
det, og som sagt var det først efter han havde evaluereret med hans egne spillere.
At Cheftræneren er dybt forundret over ordlyden i indberetningen og han føler sig særdeles magtesløs. Han gik
som sagt kun ind til dommerne fordi han blev inviteret, og ikke som der bliver beskrevet at det gav dommertrioen
gav ham lov till det, og hans store håb var lidt situationsfornemmelse. Mennesker er ikke robotter, og fodbold er
et følelsesspil, og en stol skubbet bagud i den dybe overtid var grunden.
At det er Cheftrænerens håb, at Dommerudviklerens kamprapport, og tilstedeværelse i omklædningsrummet
kan klargøre noget.
At en karantæne efter Cheftræneren næsten lige har fået en, vil være fatal på mange måder.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jakob Berger (næstformand), Stephan Schors, Stig Pedersen, Jesper Hansen og Steven Lustü har deltaget i
sagens behandling.
Jens Hjortskov (formand) har ikke deltaget i sagens behandling.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at Cheftræneren har overtrådt Fodboldloven med ved sin handling i det
tekniske område. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det Cheftrænerens anden bortvisningen i
sæsonen 2017/18.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledags karantæne.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles Cheftræneren én spilledags
karantæne, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 11, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 21. september 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

