KENDELSE

Afsagt den 27. marts 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, HB Køge

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 17. marts 2018 blev U17 Ligakampen HB Køge – FC Nordsjælland spillet på Køge Stadion. Kampen
sluttede 3-3.
I kampens 60. minut blev HB Køges træner bortvist for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren i det 60. minut bliver bortvist efter flere gang at have brokket sig højlydt over kendelser.
At træneren desuden går ind på banen for at brokke sig.

REDEGØRELSE FRA HB KØGE
HB Køge har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At der ikke skal være nogen tvivl om, at vi ikke i HB Køge har det godt med bortvisninger af trænere.
At det er en del af vores trænerkodeks at dette ikke sker. Netop derfor sker det meget meget sjældent, og i
tilfældet med træneren er det ikke sket før – trods livslang tilknytning til klubben. Håber I tager det i
betragtning.
At i situationen hvor vi har frispark tæt på straffesparksfeltet, udløser det en spontan glæde da vi kan
konstatere at en spiller scorer på denne mulighed og sørger for udligning til 2-2 med ca. 20 min. igen af
kampen. Det er derfor chokerende at opleve at dommeren samt linjedommerne ikke dømmer mål.
At vores målscorer modtager et gult kort for at vise sin frustration.
At træneren i situationen var helt overbevist om at bolden var inde over stregen, hvilket han desperat forsøgte
at overbevise trioen om.
At dommeren umiddelbart efter løber ud til linjen for at bede træneren gå, hvilket han gør samtidigt med, at
han med armene viser, hvor langt han mener bolden er inde.
At han anerkender, at han blot skulle have reageret uden engagement, hvilket han efter 25 år i branchen,
burde have haft overskud til, uanset hvor grotesk denne kendelse var, det beklager han naturligvis.

At han vil understrege, at han har været HB Køge U17 Liga cheftræner de sidste små 100 Liga kampe, ca. 20
Pokal kampe samt ca. 50 stk. U16 Øst og U17 reserve kampe og aldrig tidligere er blevet bedt om at forlade
spillestedet, så dette var en ny og ukendt situation at havne i.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jf. 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 og at de skal forblive inden for det tekniske område undtagen i specielle tilfælde efter
dommerens tilladelse, f.eks. i forbindelse med tilsyn og behandling af en skadet spiller.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved sine gentagne protester og ved at træde ind på banen
uden dommerens tilladelse 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 træneren en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1 a).
Kendelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 27. marts 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

