KENDELSE
Afsagt den 20. april 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Cheftræner, Avarta

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 14. april 2018 blev 2. divisionskampen BK Frem – Avarta spillet på Valby IP. Stadion i København.
Kampen sluttede 2-1 til Frem.
I kampens 90. minut blev Avartas cheftræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Cheftræneren går over stregen i en situation hvor jeg standser spillet pga. en skade spiller som ligger og tager
sig til hovedet.
At han løbende har fået små meldinger fra LD om at han skulle beherske sig. Men i denne situation får LD 1 nok
og kalder mig ud og beder om at få Cheftræneren bortvist øjeblikligt.
At da jeg kommer op til ham og fortæller ham at han er bortvist og bedes forlade det tekniske område, var han
ikke færdig med at fortælle sin mening om os.
At han dog kom afsted og gik ud på den anden side af banen til sidst.
REDEGØRELSE FRA AVARTA
Avarta har været forelagt dommeren indberetning, hvortil Cheftræneren havde følgende bemærkninger:
At da uret nærmer sig de 90 min. ligger en Frem spiller sig bevidst oven på bolden og beskytter den med
arme og hænder. Det ser jeg klart som et straffe, og da dommeren fløjter, er vi alle sikre i vores sag.
At linjedommeren træder også 5-10 meter ind på banen, men til min store forundring kan jeg se, at dommeren
har fløjtet for noget andet, og linjedommeren træder tilbage på sin linje.
At dette får mig til at reagere og bevæger mig ned mod LD, og råber højt ”HEY-HEY det er da straffe”, hvilket
jer gør 2 gange. Det kan også høres på videoen, hvorefter jeg råber ”så må du da hjælpe ham, tal dog med
ham” siger jeg.
At LD kigger på mig og siger ”nu går du tilbage i det tekniske felt”, som jeg ganske rigtigt havde forladt med 1012 meter. Jeg vender om uden tøven, men slår ud med armene og siger ”Hvor er det vildt det her”.
At derefter siger JEG ikke mere.
At dommeren kommer pludselig ud til mig efter en snak med LD og bortviser mig til min og resten af min stabs

store underen.
At dommeren siger, at nu har LD fået nok og derfor er jeg bortvist. Jeg spørger om han er seriøs
og kigger på ham hvorefter jeg vender mig om og går ud igen (kan ses på video).
At jeg bruger på intet tidspunkt, ord jeg ikke kan stå inde for, eller som ikke kan tåle dagens lys.
At ja jeg råbte højt, meget højt hvilket jeg ikke ligger skjul på.
At jeg vil ikke beskyldes for at sige eller bruge ord jeg ikke har sagt, det er ikke fair.
I tillæg til ovenstående havde Avartas direktør følgende bemærkninger:
At dommerens indberetning er særdeles svag, mangelfuld og upræcis. Jeg kan ud fra denne ikke se
hvorledes DBU kan udstede en karantæne på dette tynde grundlag. Dommeren skriver på intet tidspunkt hvad
der siges, men blot at Cheftræneren”… går over stregen…”.
At Cheftrænerens gengivelse af hændelsesforløb kan bekræftes af lyd fra video af kampen (mycujoo.tv).
At Cheftrænerens gengivelse af hændelsesforløb kan bekræftes af samtlige ledere og udskiftningsspillere.
Skriftlig dokumentation kan eftersendes såfremt dette ønskes.
At hændelsesforløb berettiger IKKE en bortvisning (i så fald skal samtlige trænere i f.eks. Superligaen
have karantæne jævnligt. Men de får end ikke en henstilling!).
At dommeren undlader at fortælle i sin indberetning, hvorfor både spillere og ledere bliver ophidsede i
situationen. Video (Mycujoo.tv) fra kampen viser klart, at Avarta i kampens slutfase (på det tidspunkt
bagud 1-2) snydes for at oplagt straffespark.
At når man i overtiden føler sig snydt for et straffespark, så vil der komme en reaktion på forskellig vis.
Fodbold er en sport med følelser, og vi anser en reaktion for ganske menneskeligt. Kampens
dommertrio har tydelig vis glemt dette og udviser absolut ingen situationsfornemmelse.
At jeg er af den meget klare overbevisning, at ovenstående IKKE berettiger en bortvisning. Her vægter jeg
specielt de tre første punkter som særdeles afgørende i sagen.
At der findes video dokumentation for Cheftrænerens gengivelse af hændelsesforløb, som tydeligt ikke
berettiger en bortvisning. Der er på intet tidspunkt brugt hånende, fornærmende eller upassende sprog.
At jeg forventer derfor det røde kort annulleret eller omstødes til en påtale for at forlade det tekniske felt,
hvilket ikke berettiger en bortvisning.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har 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 ved sine protester 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 Cheftræneren en advarsel, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 20. april 2018
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

