KENDELSE
Afsagt den 22. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Brabrand

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 15. september 2018 blev 2. divisionskampen Brabrand-Skive IK spillet på Brabrands Idrætsanlæg.
Kampen sluttede 2-1 til Skive.
I kampens 94. minut blev Brabrands assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren brokker sig højlydt og af to omgange, omkring samme sekvens.
At vi ser os nødsaget til en bortvisning, da tonen er uacceptabel og protesten er længerevarende.
At intet personligt eller groft blev sagt, blot protest over sekvensen på banen og ifølge assistenttræneren,
mangel på kendelse.
At assistenttræneren forlader området uden nogen protester og
omklædningsrummet med beklagelse, og i en absolut fin tone.

henvender

sig efterfølgende

i

REDEGØRELSE FRA BRABRAND
Brabrand har været forelagt dommerens indberetning, hvortil assistenttræner René Zedler havde følgende
bemærkninger:
At vi ser dommerens indberetning som en fair beskrivelse af forløbet.
At assistenttræneren råbte desværre en ekstra gang på en misset kendelse omkring et trøjeryk i overtiden: ”Hey,
betaler de (Skive) selv for en ny trøje eller hvad ???”
At alle omkring bænken råbte på frisparket.
At vi vil gerne understrege, at udsagnet hverken var personligt eller undergravende for dommerens arbejde.
At ellers råbte assistenttræneren intet til trioen i løbet af kampen.
At assistenttræneren normalt er et stille, roligt og velafbalanceret menneske, men her i en hektisk afslutning langt
inde i overtidener han efter dommerens mening tilsyneladende ”gået over stregen” – hvilket vi selvfølgelig
beklager.

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 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 endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 22. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

