KENDELSE
Afsagt den 18. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Fremad Amager

SAGEN
Søndag den 16. september 2018 blev NordicBet ligakampen Fremad Amager – FC Fredericia spillet på Sundby
Idrætspark i København. Kampen sluttede 3-1 til FC Fredericia
I kampens 80. minut blev Fremad Amagers assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At assistenttræneren valgte at løbe ud af det tekniske område og bevægede sig ca. 20 meter ned af sidelinjen
for at råbe til spillerne.
At da han kom tilbage i det tekniske område, valgte han at slå kraftigt ud med armene og råbe "det er en
skandale".
At hans opførsel var langt over det tilladte og LD 1 kaldte derfor en bortvisning.
At assistenttræneren forlod det tekniske område på en stille og rolig måde.
At efter kampen kom han i dommeromklædningen, hvor vi havde en konstruktiv dialog omkring situationen.

REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER
Fremad Amager har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At blot til information, vores tekniske felt i Sundby Idrætspark er ikke voldsomt stort, grundet løbebanen, og
begrænser sig til at være sat op med toppe som markering. Derfor skal der ikke meget gang til før man er ude
af feltet, dette er gældende for begge bokse.
At vi ønsker med denne redegørelse at belyse at vi vil samarbejde om at få afviklet kampene på og uden for
banen, på en fair og sportslig god måde.
Assistenttræneren havde derudover følgende bemærkninger:
At jeg beklager meget at jeg vælger at gå ud fra det tekniske felt. Det er jeg klar over at det er forkert. Jeg er
5-6 meter ned ad linjen for at få en spiller til at aflevere bolden til Fredericia, for at få spillet afviklet fair.

At jeg har på ingen måde løbet 20 meter ned af linjen som der står i indberetningen.
At herefter går jeg tilbage til boksen og siger til FC Fredericias træner, at han skal få styr på sine spillere, da der
er fire spillere der løber hen til spilleren, fordi de er utilfredse med, at han ikke aflevere bolden tilbage.
At dommeren lader spillet forsætte, med ryggen til spillet, fordi han vil stoppe den truende adfærd som
Fredericias spillere har.
At jeg siger derfor til FC Fredericias træner at det er en skandale, at han ikke får stoppet sine spillere.
At jeg vil gerne understrege, at jeg på ingen måde har fornærmet, dommere, linjedommere, 4. dommer, spillere
eller kollegaer. Der må klart foreligge en misforståelse.
At jeg går ind til dommerne efter kampen er slut, for at få en forklaring på hvad der var til grund for bortvisningen.
At dommerne siger at jeg har været uden for det tekniske felt og det måtte jeg give dem ret i.
At jeg spørger ind til om det ikke er en lille smule hårdt dømt, når nu modsatte bænk vælger at forlade det
tekniske felt flere gange igennem kampen, og sågar står 5 meter inden på banen og coacher sine spillere under
en skadesbehandling.
At 4. dommeren bekræfter at, FC Fredericias træner har fået 3-4 henstillinger om ikke at forlade det tekniske
felt.
At jeg spørger igen om de så ikke synes det er lidt hårdt dømt, at bortvise mig første gang jeg laver en forseelse.
At 4. dommeren bekræfter at, han på ingen måder havde givet en henstilling før i kampen eller under selve
forløbet.
At da jeg så spørg ind til selve bortvisningen og om det ikke er hårdt dømt, kommer de med den forklaring at,
jeg er så STOR at man ikke kan undgå at se mig når jeg bevæger mig udenfor. Vi griner alle sammen, da alle
godt kan høre at det nærmer sig diskrimination.
At jeg så spørger om reglerne havde været anderledes, hvis jeg var rødhåret og derved mere letgenkendelig.
Vi griner allesammen igen og snakken bliver uformel, og jeg ønsker de herrer en god weekend.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov, Jakob Berger Nielsen, Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, og Steven Lustü har deltaget i sagens
behandling.
Stig Pedersen har ikke deltaget i sagens behandling.
Af Fodboldloven fremgår det, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel, samt at de skal forblive inden for det tekniske område undtagen i specielle tilfælde efter
dommerens tilladelse, f.eks. i forbindelse med tilsyn og behandling af en skadet spiller.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at assistenttræneren ved sine handlinger 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 assisstenttræneren en advarsel,
jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 18. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

