KENDELSE
Afsagt den 1. april 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Esbjerg fB
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Torsdag den 29. marts 2018 blev NordicBet Ligakampen Vendsysel FF – Esbjerg fB spillet på Nord Energi Arena i
Hjørring. Kampen sluttede 3-2 til Vendsyssel FF.
Efter kampen blev Esbjerg fB’s træner bortvist for ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Esbjergs træner kommer efter kampen er fløjtet af ind på banen og går hen til os. I stedet for at sige tak for
kampen begynder han at protestere over kampens afvikling, og dommerkvartettens præstation.
At træneren gentagne gange får besked på at stoppe og gå væk, hvilket han vælger at overhøre og i stedet
meget tydeligt provokerende fortsætter sine protester.
At træneren bliver fortalt, at hvis han ikke stopper og fjerner sig fra os vil det medfører en indberetning.
At træneren vælger at fortsætte med sine meget tydelige protester og provokationer og får endnu engang
flere gange besked på at gå væk.
At træneren fortsætter ufortrødent, hvilket gør at han får besked om, at der vil blive foretaget en indberetning
At de meget synlige og provokerende protester bestod af armfægten, klar og tydelig ignorering af vores
beskeder om at han skulle gå væk, gentagne fortællinger af at han syntes vores præstation var under al kritik.
REDEGØRELSE FRA ESBJERG FB
Esbjerg fB har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At deres træner gik hen til dommeren og hans assistenter efter kampen, gav dem hånden og sagen ”Thank you
for the game, but u wasn’t your best, was is?”.
At derudover spurgte træneren i normal tone ind til de tvivlsomme frispark, dommeren tildelte Vendsyssel og
som førte til to mål, samt til hvorfor han ikke gav Vendsyssels spillere gule kort i første halvleg.
At dommeren straks reagerede med arrogance i både ord og fremtoning. Dommeren råbte ”Go away” og
”Away-away”, samtidig med han viftede med sin højre hånd.
At træneren herefter sagde “I have asked you politely and with respect: you cannot treat me like a dog”,
hvorefter træneren gentog sine spørgsmål.
At dommeren fortsat reagerede på same arrogante måde.

At da dommeren oplyste, at han ville indberette træneren, hvis han ikke stoppede, gik træneren med det
samme.
At dommeren på intet tidspunkt oplyste, at han foretog en indberetning af træneren, og at dette heller ikke
fremgår af kampresumeet, og de er derfor overraskede over indberetningen.
At træneren på intet tidspunkt råbte af dommeren eller fornærmede ham.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Jensen, 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 sine protester efter kampen.
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 1. april 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

