KENDELSE
Afsagt den 10. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Fjordager IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Tirsdag den 7. august 2018 blev Sydbank Pokalkampen Fjordager IF – Middelfart spillet på Fjordager IF’s anlæg
i Odense. Kampen sluttede 5-1 til Middelfart.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og DBU Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at Fjordager IF’s assisterende træner i kampens 48. minut blev bortvist for ved
ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren blev bortvist i det 48. minut for ved ord eller handling at have generet dommer/linjedommer.
At ved målet til 1-2 løber assisterende træner fra Fjordager IF ca. 2-3 meter ind på banen og råber på en
upassende måde efter både dommer og modsatte linjedommer. Derfor bortvises han fra det tekniske område.
REDEGØRELSE FRA FJORDAGER IF
Fjordager IF har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At vi kan mere eller mindre bekræfte den beskrivelse der er foretaget af kampens dommer. Dog er vi ikke af
den opfattelse, at var så langt inde på banen som det beskrives, og så var det i øvrigt i forbindelse med
scoringen til 0-2 at episoden fandt sted.
At vi har fra bestyrelsen taget en snak med vores assisterende træner, og gjort det klart for ham, at den konkrete
opførsel ikke kan accepteres og er i strid med det som vi i klubben vil kendes for, nemlig fairness og god opførsel,
både på og uden for banen.
At vi har derfor skærpet over for ham, at det vil få interne konsekvenser såfremt det gentages.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen 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 sin handling 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 Rasmus Kirk en advarsel, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 10. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

