KENDELSE
Afsagt den 26. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Fremad Amager
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 22. oktober 2017 blev NordicBet Ligakampen Esbjerg fB – Fremad Amager spillet på Blue Water
Arena i Esbjerg. Kampen sluttede 3-2 til Esbjerg fB.
I kampens 83. minut blev Fremad Amagers træner bortvist for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren bortvises i 83. minut for gentagne højlydt protester mod dommerkvartettens kendelser.
At protesterne blev udført både verbalt og med gestikulerende armbevægelser. 4.dommeren havde 15
minutter før bortvisningen tildelt udeholdets træner en påtale for verbalt højlydte protester og gestikulerende
armbevægelser.
REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER
Fremad Amager har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At træneren erkender, at han har gået over stregen undervejs i anden halvleg. Der var blandt andet en episode
hvor 4. dommeren bad træneren om at ”stoppe det der”, hvorefter træneren indrømmede og undskyldte, at
han var gået over stregen.
At det er trænerens indtryk, at der var en fin dialog mellem bænken og 4. dommeren, men han har ikke fået
det indtryk, at han havde modtaget en påtale om, at han ved gentagelse ville blive bortvist. Assistenttræneren
har heller ikke indtrykket af, at træneren har modtaget en påtale inden bortvisningen.
At Fremad Amager synes dommen er hård, da der ellers ikke var større uoverensstemmelser mellem træner og
dommer, end der er til så mange andre kampe.
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 med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren har overtrådt Fodboldloven ved gentagende gange at have
opført sig uansvarligt og usportsligt i det tekniske område.

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 endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 26. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

