KENDELSE
Afsagt den 11. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, Slagelse B&I

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 8. august 2018 blev Sydbank Pokalkampen Slagelse B&I – FC Helsingør spillet på Slagelse Stadion.
Kampen sluttede 2-0 til FC Helsingør.
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 Slagelse B&I’s målmandstræner i kampens 69. minut blev bortvist for ved ord
eller handling at have generet dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At målmandstræneren blev bortvist i forbindelse med en dobbelt advarsel - begge advarsler til Slagelse.
At da jeg var i gang med at tildele dem, løb han helt frem i det tekniske område og gestikulerede meget kraftigt
og råbte meget højt.
At hverken linjedommer 1 eller dommer kunne høre hvad han råbte, men hans opførsel vurderede linjedommer
1 var nok til en bortvisning.
At tidligere i 1 halvleg afventede dommertrioen en igangsætning fordi linjedommer 1 skulle have tid til at bede
målmandstræneren om at blive siddende på sin plads – det samme gentog sig i starten af 2 halvleg.
At i pausen havde linjedommer 1 også kontakt med målmandstræneren, hvor han pænt blev bedt om at
respektere retningslinjerne for det tekniske område.
At målmandstræneren forlod det tekniske område på en ordentlig måde og satte sig pænt på tilskuerpladserne
ved siden af.
REDEGØRELSE FRA SLAGELSE B&I
Slagelse B&I har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At vi har læst indberetningen fra dommeren, og kan bekræfte at den givne episode er fint beskrevet.
At vi kunne ej heller høre ordlyden fra vores målmandstræner, men dog bekræfte at han straks satte sig på
tilskuerpladsen efter henvisning fra dommeren og at dette heldigvis skete på en ordentlig og sober måde.
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 målmandstræneren ved sine protester og sin gestikulering 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 11. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

