KENDELSE
Afsagt den 6. oktober 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, Slagelse B&I

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 29. september 2018 blev 2. divisionskampen Vanløse – Slagelse B&I spillet på Vanløse Idrætspark.
Kampen sluttede 3-3.
I kampens 93. minut blev Slagelse B&I’s assistenttræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At ved Vanløses udlignende scoring i 93 min. Rejser assistenttræneren i Slagelse, sig op og sparker til en Select
vandspand.
At liniedommer 1 står på sidelinien tæt ved midten, ud for Slagelses tekniske område, og Liniedommer 1 rammes
som konsekvens af sparket af vand fra spanden.
REDEGØRELSE FRA SLAGELSE B&I
Slagelse B&I har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At assistenttræneren bliver frustreret over at linjedommer og dommer 30 sek. før tid lader Vanløses målmand
tage målspark med bolden rullende ud af målfeltet.
At Hans Stæhr sparker efter scoring til vanddunke/spand. I forbindelse med Linjedommeren beder ham slappe
af bruger assistenttræneren upassende sprog.
At SBI beklager overfor dommerne at assistenttræneren taber besindelsen over den manglende regel om at
bolden skal ligge stille ved standardsituationer, som så førte til scoring.
At vi har orienteret assisnttræneren om at han ikke kan sidde på bænken ved næste kamp, som er søndag mod
Brønshøj, da vi i SBI ikke kan tolerer udbrud af en sådan art. Han er derfor tildelt den ene dags karantæne af
klubben.
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 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 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 6. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

