KENDELSE
Afsagt den 12. april 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Fysisk træner, Vejle Boldklub
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 8. april 2018 blev NordicBet Ligakampen Vejle Boldklub – Brabrand spillet på Vejle Stadion. Kampen
sluttede 0-1 til Brabrand.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning af Vejle BK’s fysiske træner for ved ord eller handling
at have generet dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At da kampen var slut, gik den fysiske træner hen til dommertrioen for at sige tak for kampen.
At den fysiske træner gav hånden til dommer og linjedommer 2, men ville ikke give linjedommer 1 hånden.
At den fysiske træner i stedet valgte at stille sig bag linjedommer 1 og prikkede ham på ryggen og sagde
følgende “ jeg venter på dig udenfor” på en truende måde.
At klubben blev informeret om at det ville blive indberette af dommeren.
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB
Vejle Boldklub har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At efter kampen var spillerne/trænerne frustreret efter et nederlag.
At ifølge den fysiske træner var kommentaren ikke møntet på dommertrioen.
At efterfølgende var den fysiske træner i dialog med dommertrioen med en undskyldning efter kampen, og en
forklaring om at kommentaren ikke var møntet på dem.
At vi har fra Vejle Boldklub selvfølgelig indprentet på det kraftigste, at vi tager stor afstand fra trusler lige meget,
hvem de er rettet mod.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen, Jesper Hansen og
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har ifølge DBU’s love § 30.1, a) kompetence til, og forbeholder sig ret til, at
behandle enhver sag relateret til reglerne i ”Etisk kodeks” og ifølge DBU’s love § 30.1 c) sager, hvor der er udvist
usportslig, illoyal og usømmelig adfærd.

Etisk kodeks’ grundregel nummer 2 siger: ”Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd samt snyd på
banen. …!”.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at den fysiske træner ved sin kommentar til linjedommer 2 har ageret
truende over for linjedommeren, og instansen finder derfor, at den fysiske træner har overtrådt Etisk kodeks,
herunder særligt etisk grundregel nummer 2.
Fodboldens Disciplinærinstans finder endvidere, at den fysiske træner ved sin adfærd efter kampen har udvist
usportslig, illoyal og usømmelig adfærd.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til én spilledags karantæne.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s love § 30.1, a) og c), tildeles den fysiske træner én spilledags karantæne, jf. DBU’s Love,
§ 30.1, nr. 11.
Denne kendelse er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 12. april 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

