KENDELSE
Afsagt den 23. marts 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Vejle Boldklub
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 16. marts 2018 blev NordicBet Ligakampen Vejle Boldklub – Skive IK spillet på Vejle Stadion. Kampen
sluttede 0-0.
I kampens 84. minut blev Vejle Boldklubs træner bortvist for ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i det 84. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/-linjedommer.
At træneren efter et frispark tildelt til Skive protesterer kraftigt over kendelsen. Der anvendes en række hånende
og upassende ord og tegn overfor kampens dommer og 4. dommer.
At træneren i tillæg kaster en genstand i jorden foran fjerdedommeren i forbindelse med sine protester.
At træneren flere gange i løbet af kampen er blevet bedt om at beherske sin adfærd.
At idet trænerens opførsel i denne situation er stærkt upassende, bortvises han.
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB
Vejle Boldklub har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At i forbindelse med et forkert dømt frispark reagerer vores træner med protester overfor 4. dommeren. Han
kaster på en kold aften sin hue ned i jorden foran vores bænk og ikke i retning af 4. dommeren.
At efter kampen ønsker træneren egentlig bare en forklaring stille og rolig på bortvisningen, som han finder
urimelig.
At under kampen har der været dialog med 4. dommeren og ikke med dommeren.
At deres spillere og trænere var meget forundret over, at selvsamme dommer for 2 gang i år på Vejle stadion
tillod modstanderen at bruge usandsynlig lang tid til at trække tiden fra første dommerfløjt. Deraf kom der en
del frustration fra Vejles bænk.
At en dårlig dommerpræstation kan naturligvis ikke retfærdiggøre, at vi reagerer for kraftigt. Det vil vi indskærpe
over for hele vores bænk, så lignende episoder undgås i fremtiden.

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.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren har overtrådt Fodboldloven ved at have opført sig uansvarligt
og usportsligt i det tekniske område.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker at det er anden gang i sæsonen 2017/18, at træneren bortvises for
ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
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 Fodboldloven og § 2c i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren 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 23. marts 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

