KENDELSE
Afsagt den 6. oktober 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Brøndby IF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 30. september 2018 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – AC Horsens spillet på Brøndby
Stadion. Kampen sluttede 2-1 til AC Horsens.
I kampens 93. minut blev Brøndby IF’s assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i det 93. min bortvises assistenttræneren grundet protester givet ved, at løbe ud mod 4. dommer, pege mod
storskærm, samt at slå sig i panden, hvormed der udvises en usportslig adfærd.
At assistenttræneren bortvises som følge heraf.
At assistenttræneren forlod bænken uden problemer.
REDEGGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At vi bekræfter hændelsen.
At vores eneste anke er, at denne forseelse ikke adskilte sig væsentligt fra en håndfuld eller to gentagne
protester med fagter og lyd fra modstanderens cheftræner.
At det er vores oplevelse, at forskellen i reaktion fra dommeren skyldes, at han selv var i affekt (givet vis i tvivl om
korrektheden af sin forudgående kendelse). Det er meget beklageligt.
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 6. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

