KENDELSE
Afsagt den 2. juni 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, VSK Aarhus

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 26. maj 2018 blev 2. divisionskampen VSK Aarhus – HIK spillet på Vejlby/Risskov Centret i Risskov.
Kampen sluttede 2-1 til HIK.
I kampens 92. minut blev VSK Aarhus’ træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At VSK Aarhus’ træner blev bortvist i kampens 92. minut.
At da Træneren ikke er enig i en vurdering inde på banen, træder han ud af det tekniske område samt
gestikulerer voldsomt ind mod banen med sit kropssprog.
At Træneren accepterer bortvisningen med det samme og forlader spillepladsen uden yderligere protester eller
brug af upassende kropssprog.
REDEGØRELSE FRA VSK Aarhus
VSK Aarhus har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At der opstår en situation, hvor HIK efter at have scoret to mål i de sidste minutter, lidt provokerende men legalt
- trækker tiden ud. Situationen munder ud i, at HIK´ s Spiller 1 laver frispark. ”Provokerende” bliver han stående
1-2 meter fra stedet og forhindrer derved frisparket i at blive taget. Dommeren tager ikke initiativ til at bede ham
om at gå de reglementerede 9,15 m væk. Da vælger VSK-spilleren efter et stykke tid - i det 3. overtidsminut - at
sætte spillet i gang. Spiller 1 går i mellem og forsvarer bolden, så den rammer ham og går ud til VSK- indkast.
At situationen giver anledning til, at VSK-træner kommer med et udbrud om, at dommeren burde have bedt
HIK-spilleren gå væk, og eventuelt give HIK-spilleren en advarsel for aktivt at forhindre at spillet blev sat i gang.
At det resulterer i, at dommeren bortviser Træneren, der straks – uden protest, kommentarer eller fagter – forlader
spillepladsen.
At efter kampen siger Træneren pænt, tak for kampen til dommertrioen, og jeg har indtrykket af, at ingen af
parterne bærer nag i den anledning eller at der opstod nogen situation i den anledning.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, 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, samt 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 at træde ud af det tekniske område og ved sin
gestikulering over for dommeren 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 endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 2. juni 2018
På fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

