KENDELSE
Afsagt den 17. november 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Holdleder, Lyngby BK

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 11. november 2018 blev NordicBet Ligakampen Lyngby BK – FC Fredericia spillet på Lyngby Stadion.
Kampen sluttede 3-1 til FC Fredericia.
Efter kampen blev Lyngby BK’s holdleder bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At efter kampens afslutning opsøger Lyngbys holdleder, dommerne på banen. Her tilsviner han kampens
dommere og er yderst aggressiv i sin fremtoning.
At holdlederen i et aggressivt toneleje blandt andet siger: "Det er en skandale over hele linjen" op i hovedet
på kampens dommere.
At holdlederens opførsel er både upassende og hånende og i øvrigt langt over grænsen for, hvad der er
sportslig og ansvarlig adfærd for en leder, der står opført på holdkortet.
REDEGØRELSE FRA LYNGBY BK
Lyngby BK har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At indberettede holdleder oplever situationen således:
Han går fra spillertunnellen ved kampfløjt og hen til midtercirklen. Her giver han hånd til kampens
dommer og 1. linjevogter med ordene ”Tak for kampen, det var en skandale over hele linjen”.
Det svarer ingen af dommerne på. Holdlederen går over til bænken og pakker sammen, og
dommerne fortsætter med at give hånd til de øvrige deltagere fra kampen.
Herefter går holdlederen i omklædningen og fortsætter med sit arbejde. Dommerne går
ligeledes i omklædningen, der ligger 2 meter fra holdlederens arbejdsrum.
Alle parter befinder sig i kælderen de næste 1-2 timer, og i det tidsrum bliver der heller ikke
kommenteret på sagen.
At det vil opsummeret sige at det første Lyngby Boldklub og holdlederen hører om indberetning fra dommeren,
er i brevet fra DBU Jura & Licens d. 14. november 2018.
At holdlederen anerkender, som nævnt at have udtalt ordene, men har på intet tidspunkt ageret aggressiv eller
hånende. Holdlederen måler 197 cm og er ked af hvis han qua sin størrelse har virket intimiderende.

At holdlederen var naturligvis dødærgerlig over resultatet af kampen, men stiller sig fuldstændig uforstående
overfor tildeling af et ”Direkte rødt kort”; især med fokus på at indberetningen først kommer holdlederen og
Lyngby Boldklub for ører tre hverdage efter kampen.
At var det en så voldsom ageren fra holdlederens side, burde et ”direkte rødt kort” være faldet i samme øjeblik.
Lyngby BK har derudover gjort Fodboldens Disciplinærinstans opmærksom på en række forhold, der har affødt
bemærkningen ”en skandale over hele linjen”.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen 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.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at holdlederen ved sin bemærkning til dommerne efter kampens
afslutning 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 § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles holdlederen en advarsel, jf.
DBU’s Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 17. november 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

