KENDELSE
Afsagt den 6. oktober 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, HIK

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 29. september 2018 blev 2. divisionskampen B93 – HIK spillet på Østerbro Stadion i København.
Kampen sluttede 2-0 til HIK.
I kampens 86. minut blev HIK’s målmandstræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At målmandstræneren for HIK protesterede højlydt og vedvarende mod linjedommeren.
At da linjedommeren beder ham rejse sig og komme hen til linjedommeren, vælger målmandstræneren at blive
siddende. Linjedommeren henstiller derefter til undertegnede at målmandstræneren bortvises.
At målmandstræneren rejser sig på undertegnedes bortvisning og forlader banens umiddelbare nærhed uden
yderligere protester.
REDEGØRELSE FRA HIK
HIK har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At vi har taget indberetningen til efterretning, og vi beklager selvfølgelig at dommeren synes at
målmandstræneren er gået over stregen i denne kamp.
At det er dog en underlig formulering at fordi målmandstræneren ikke kommer hen til linjevogteren så skal han
bortvises med rødt kort, hvis dommer eller linjevogter vælger at have en holdning om at man skal komme hen
til ham og at det kan give udvisning med direkte rødt at undlade dette, synes jeg helt klart at dommeren går
over stregen.
At det er meget naturligt i en kamp på dette niveau, at der bliver givet udtryk for følelser og som jeg læser det,
virker det til at der mangler noget empati for situationen fra dommertrioen.
At der står også at målmandstræneren forlader banen uden yderligere protester, dette viser jo at
målmandstræneren accepterer og respektere dommerens afgørelse, så hvis målmandstræneren havde fået
en henstilling så havde det sikkert været nok.

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 målmandstræneren ved sine vedvarende og højlydte 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 målmandstræneren 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

