KENDELSE
Afsagt den 19. januar 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, FC Midtjylland

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 9. december 2017 blev U19 Ligakampen FC Midtjylland – Brøndby IF spillet på Ikast Stadion. Kampen
sluttede 2-0 til FC Midtjylland.
I kampens 56. minut blev FC Midtjyllands træner bortvist for usportslig adfærd ved med ”ord eller handling at
have generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i kampens 56. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
At i det 55. minut blev FC Midtjyllands nummer 23 tildelt en advarsel for "film" i straffesparksfeltet. I forbindelse
med denne situation blev træneren så rasende, at han forlod sit tekniske område og gik ned langs sidelinjen for
at få kontakt til dommeren via højlydte råb og fakter med armene. I første omgang kiggede dommeren ud på
træneren for efterfølgende at notere videre på sin blok. Dette i håb om at dette blot var forståelige øjebliks
frustration. Desværre fortsatte træneren og dommeren blev nødt til at gå ud til ham.
At dommeren oplyste træneren at han opholdte sig uden for det tekniske område, og at hans opførelse var
over grænsen for det tilladte, og at hvis det fortsatte, så ville dommeren være nødt til at bortvise ham. Lige efter
henstillingen blev afsluttet valgte træneren så at kaste sin hue (eller anden tøjgenstand) meget dramatisk ned i
jorden i hvad dommeren vurderede var et forsøg på, at vise sin stadige utilfredshed med kendelsen til
omgivelserne.
At dommeren derfor ikke så nogen anden udvej end at bortvise træneren for den upassende opførelse.
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At FC Midtjylland og træneren er enige i det anførte hændelsesforløb og træneren beklager, at han ikke fulgte
de anvisninger han fik, og han fortryder og undskylder for sin upassende opførsel.
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 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 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

