KENDELSE
Afsagt den 27. februar 2019
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Vendsyssel FF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Mandag den 25. februar 2019 blev Superligakampen FC København – Vendsyssel FF spiller i Telia Parken.
Kampen sluttede 1-1.
I kampens 45. minut blev Vendsyssel FF’s assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist i kampen for usportslig opførsel idet han ved ord og handling protesterede
kraftigt og synligt til 4. dommeren over en kendelse i det 45. minut i forbindelse med en udvisning af en Vendsyssel
FF-spiller.
At dommeren tilkaldes foranlediget af handlingen med henblik på bortvisning.
At assistenttræneren fortsætter med kraftig og synlig protest.
At assistenttræneren gentagende gange bliver anmodet om at forlade det tekniske område.
At assistenttræneren ignorerer dette og fortsætter med kraftig og synlig protest.
At assistenttræneren slutteligt forlader det tekniske område i god ro og orden.
At der ikke er yderligere bemærkninger i relation til assistenttræneren i løbet af kampen.
REDEGGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF
Vendsyssel FF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At hændelsen skete i forbindelse med det andet gule kort til en Vendsyssel FF-spiller.
At Vendsyssel FF synes, at det var ualmindeligt hårdt dømt sammenlignet med eksempelvis episoderne med en
FC København-spiller der lavede straffespark ved at komme tydeligt alt for sent i en tackling, og efterfølgende i
1. halvleg laver endnu et frispark ved at komme tydeligt alt for sent ved sidelinjen, men ingen af delene gav en
advarsel.
At dette er helt uforståeligt når man sammenligner det med den samlede udvisning som Vendsyssel FF-spilleren
modtager i løbet af kampen.
At hele Vendsyssel FF’s udskiftningsbænk i den forbindelse naturligt reagerede meget kraftigt.
At Vendsyssel FF naturligvis beklager, hvis assistenttræneren har brugt fornærmende, hånende eller upassende

sprog og ordvalg overfor dommeren/linjedommeren og 4. dommeren, så de er blevet generet.
At Vendsyssel FF har set og hørt TV-sekvensen vedrørende episoden, og ikke helt kan høre, at assistenttræneren
i den grad skulle have forulempet dommerne som det beskrives i indberetningen.
At Vendsyssel FF efterhånden synes, at der er en uens linje i forhold til at nogle trænere åbenbart kan komme
af sted med hvad som helst i det tekniske felt.
At de dermed kan kommentere samtlige kendelser fordi de er blevet hypet i medierne for at være medlevende
mv.
At andre blot skal komme med et udbrud før de modtager en bortvisning med karantæne til følge.
At der burde blive kigget på dette.

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 27. februar 2019
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

