KENDELSE
Afsagt den 11. august 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Manager, Holbæk B&I

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Tirsdag den 8. august 2017 blev DBU Pokalkampen LUIF – Holbæk B&I spillet på LUIF´s anlæg i Nykøbing Falster.
Kampen sluttede 5-0 til Holbæk B&I.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og DBU Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
I kampens 89. minut blev Holbæk B&I’s manager bortvist for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At manageren blev bortvist i det 89. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/-linjedommer.
At efter tidligere i kampen at have modtaget en henstilling/skideballe fra linjedommeren for at have ytret sig og
kommenteret højlydt mod dommernes kendelser og gøren på banen, valgte manageren igen at ytre sig så
højlydt, at det blev for meget i forhold til grænsen.
At dette skete i forbindelse med en advarsel til Holbæk B&I’s nr. 7 for et benspænd med fare for modspiller (C2).
At manageren rejste sig og gik, men efter kampen kom han ind på midten "for at sige tak for kampen" og for at
få en forklaring, da han følte sig yderst uretfærdig behandlet og uforstående overfor hans bortvisning.
REDEGØRELSE FRA HOLBÆK B&I
Holbæk B&I har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At som dommeren ganske rigtigt skriver i slutningen af sin redegørelse, så er Holbæk B&I meget forundrede over
dommerens reaktion i forbindelse med den pågældende episode.
At Holbæk B&I oplevede en pokalkamp, som var aldeles udramatisk på alle områder. Kampen blev afviklet i
hyggelige omgivelser og der var en yderst god og behagelig stemning mellem de to holds spillere og ledere,
samt på tilskuerpladserne, både før, under og efter kampen.
At den eneste lille nævneværdige dialog mellem Holbæk-bænken og dommerne under kampen fandt sted i
første halvleg, da en Holbæk-spiller gik i græsset og spillet ikke blev stoppet. Dette er naturligvis en vurdering fra
dommerens side, men mens behandlingen fandt sted, så brugte linjedommeren, stående på sidelinjen, ca. to
minutter på at forklare – ikke manageren (der blev siddende på bænken) - men derimod Holbæk træner hvorfor
spillet ikke blev stoppet. Holbæk-spilleren kom på benene igen og kampen fortsatte.

At selv da Holbæks anfører ti minutter inde i anden halvleg fik rødt kort for brok, så var der ingen diskussion eller
kommentarer fra Holbæk-bænken, hvilket dommeren også bekræftede efter kampen.
At i kampens sidste minut (stillingen er 0-5 til Holbæk) begår en Holbæk-spiller et frispark midt på banen, som
dommeren takserer til et gult kort. Frisparket var korrekt dømt og det gule kort kan måske også retfærdiggøres.
spilleren er imidlertid ikke enig med dommeren, og vender sig både mod Holbæk-bænken og så mod
dommeren med armene ude. Holbæks manager ser situationen og for at undgå endnu et rødt kort, råber han
ind til spilleren (sin egen spiller) ”spiller, gå væk og spil videre – kortene sidder løst i dag, og vi har ikke brug for
flere udvisninger”.
At reaktionen fra dommerens side er, at han med det samme forlader spilleren og løber direkte mod bænken,
hvor han bortviser manageren. Der bliver ikke engang givet en henstilling. Som dommeren også skriver i sin
indberetning, så forlader manageren naturligvis bænken og kampen spilles færdig.
At efter kampen går manageren ind og siger pænt tak for kampen og spørger samtidig om han ikke kan få
dommerens forklaring på reaktionen. Dommeren siger – fornuftigt nok – ”jo naturligvis, men lad os tage det i
klubhuset”. I klubhuset forklarer dommeren, at han i situationen vurderer at manageren blander sig i hans
beslutninger og derfor bliver han bortvist. Manageren forklarer, at han jo tiltaler sin egen spiller for netop at
undgå at han modtager et gult kort mere. Han har på intet tidspunkt – hverken under episoden eller tidligere i
kampen - tiltalt dommeren direkte med ukvemsord. Dette bekræfter dommeren også under samtalen efter
kampen. Dialogen i klubhuset foregår i øvrigt i en fornuftig tone, selvom parterne naturligvis ikke er enige. Der er
ingen grimme bemærkninger fra nogen af parternes side, men blot en drøftelse af hvad der skete på banen.
At Holbæk B&I naturligvis beklager hvis dommeren har betragtet managerens tilråb som en fornærmelse. Det
var absolut ikke hensigten. Tilråbet var alene rettet mod Holbæks egen spiller for at sikre, at Holbæk ikke fik
endnu et rødt kort.
At Holbæk B&I er klar over, at parterne kan have opfattet situationen forskelligt, men synes at Holbæks forklaring
underbygges yderligere af de kommentarer, som klubben fik efter kampen fra både modstandere, tilskuere og
den uvildige presse som overværede kampen. Modstandere og tilskuere spurgte direkte ”om dommeren ikke
kunne lide os” og journalisten som overværede kampen, sagde efter kampen, ”at han da aldrig havde oplevet
en bortvisning af en træner for et tilråb til sine egne spillere”. For at underbygge ovenstående, så har Holbæk
medsendt pressens version af kampens forløb i form af den artikel, som er skrevet om kampen.
At Holbæk ikke vil undlade at tilføje, at manageren aldrig tidligere har modtaget en karantæne-dom i de mere
end 20 år, som han har fungeret som træner i DBU-regi. Som det fremgår af ovenstående er Holbæk B&I meget
forundrede over dommerens reaktion, og synes, at det ville være urimeligt, hvis sagen skulle få yderligere
konsekvenser for manageren.
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 manageren har overtrådt Fodboldloven med sine kommentarer møntet
på dommeren.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledags karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
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Med henvisning til Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles manageren 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 11. august 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

