KENDELSE
Afsagt den 28. februar 2019
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, FC Midtjylland
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 24. februar 2019 blev Superligakampen AGF – FC Midtjylland spillet på Ceres Park & Arena. Kampen
sluttede 1-2 til FC Midtjylland.
I kampens 81. minut blev FC Midtjyllands assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist, da han gentagne gange udvist usportslig opførsel i det tekniske område.
At 4. dommeren havde haft kontakt til assistenttræneren 5 gange tidligere, med henvisningen om ikke med
kropssprog eller verbalt at udvise utilfredshed med kendelserne.
REDEGGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At FC Midtjylland har læst indberetningen fra dommeren vedrørende assistenttrænerens bortvisning i det 81.
minut.
At FC Midtjylland, efter at have talt med assistenttræneren og den øvrige stab på udskiftningsbænken har
følgende kommentarer.
At det ikke er normal praksis at tildele en træner direkte rødt kort for at udvise utilfredshed med nogle få
kendelser.
At normal praksis er, at hoveddommeren på foranledning af 4. dommeren først tildeler en advarsel.
At det i denne specifikke situation er hele trænerbænken der rejser sig og siger, at der bør dømmes gult kort.
At assistenttræneren er den der bliver stående længst og går nogle skridt mod 4. dommeren hvorefter han igen
siger at der burde være givet et gult kort.
At assistenttræneren ligeledes bemærker, at det er 4. gang i alt, at han modtager vejledning fra 4. dommeren.
At FC Midtjylland derfor er af den opfattelse at et direkte rødt kort er for hård en dom, den givne episode taget
i betragtning.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Steven Lustü og Stig
Pedersen 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 assistenttræneren ved sine protester 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 assistenttræneren en advarsel,
jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 28. februar 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

