KENDELSE
Afsagt den 15. februar 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Sønderborg Inter

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 9. februar 2018 blev Futsal Ligakampen Lystrup Futsal – Sønderborg Inter spillet i Lystrup Idrætscenter.
Kampen sluttede 4-4.
I kampens 39. minut blev Sønderborg Inters 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 39. minut.
At træneren var uenig i en beslutning på banen som dommerparret havde toget, og herefter viste han sin store
utilfredshed ved råbende gennem en længere talestrøm at indtræde på banen mod dommeren. Dommeren
ville have ham lidt til ro, men kunne ikke komme igennem til den råbende træner, og derved smed dommeren
ham væk.
REDEGØRELSE FRA SØNDERBORG INTER
Sønderborg Inter har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At der sker det, at imod slutningen af kampen har en Lystrup spiller hånd på bold, som der bliver appelleret for
af vores spiller, som dommeren vælger at afvise. Dette får holdets træner til at protestere med ord. Der er et
spilstop da bolden er ude af spil idet der bliver protesteret. Her er det dommeren, der står på den side hvor
udskiftningen fortages og den anden dommer står på modsatte side.
At den ene dommer vælger at gå i dialog med vores træner over protesten, og det forløber ganske godt, da
dommeren måde at håndtere situationen på og få den afviklet virker rigtig godt med den måde han
kommunikerer med vores træner. Dommeren gør det en dommer skal gøre. Han løser et problem i god ro og
orden i stedet for at få det til at eskalere.
At idet dommeren er i gang med at afslutte situationen og er ved at forklare træneren noget, der er den anden
dommers tålmodighed sluppet op. Dommeren går tværs over banen og uden at kommunikere med hans
dommerkollega, først omkring hvad han er kommet frem til, så laver den anden dommer en piftelyd og peger
på vores træner og siger så er det ud med dig og peger ud på omklædningsrummet. Træneren siger tak for
kamp til dommeren og tager sine ting og forlader hallen.
At derudover vælger den anden dommer efterfølgende at gå hen til vores bænk og komme med følgende
unødvendig bemærkning. "Jeg kan rydde hele jeres bænk, hvis det er det jeg vil". Dette opfattede
assistenttræneren som en trussel mod ham og alle udskiftere uden at de havde fortaget sig noget. Det var
unødvendigt og det eneste han fik ud af den bemærkning var, at nogle spillere følte sig provokeret af ham.

At det er assistenttrænerens opfattelse, at den anden dommer overreagerer ved at overtrumfe hans
dommerkollega, som var i gang med at afslutte dialogen med vores træner omkring hans protest. Den anden
dommer burde have vist respekt og gået i dialog med hans kollega omkring hvad han kom frem til inden han
vælger at udvise vores træner. Havde han gjort det, så er det assistenttrænerens opfattelse at situationen ikke
havde været eskaleret til en udvisning, men at den havde været afviklet med en mundtlig advarsel fra
dommerens side til vores træner.
At hele situationen er på film, hvis dette ønskes fremsendt. Fra vores træner protesterer går der tre sekunder før
dommeren starter dialogen med vores træner. Fra dommeren har startet dialogen med vores træner indtil den
anden dommer blander sig går der 18 sekunder.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Af Futsalloven fremgår det, at træneren og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren har overtrådt Futsalloven ved sine protester over dommerens
kendelse.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til advarsel.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Futsalloven 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 15. februar 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

