KENDELSE
Afsagt den 13. juni 2019
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Målmandstræner, Vendsyssel FF
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 2. juni 2019 blev Superliga kval-kampen Vendsyssel FF – Lyngby BK spillet på Nord Energi Arena i
Hjørring. Kampen sluttede 2-2.
I kampens halvleg blev Vendsyssel FF’s målmandstræner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At målmandstræneren i forbindelse med pausefløjtet protesterede højlydt overfor 4. dommeren og 5.
dommeren over den manglende tillægstid i 1. halvleg.
At protesterne var meget højlydte og direkte vendt mod dommerkvartetten.
At dette både var da dommerne gik mod spillertunnellen og da dommerne havde passeret
målmandstræneren.
At den udviste adfærd var groft usportslig hvorfor målmandstræneren efterfølgende blev bortvist af det tekniske
område.
REDEGGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF
Vendsyssel FF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At det er korrekt, at målmandstræneren i pausen højlydt stillede spørgsmål ved at der ikke var lagt tid til.
At dette skyldes at Vendsyssel FF havde observeret, at Lyngby BK’s målmand gentagende gange trak tiden ved
alle målspark, frispark m.v.
At Vendsyssel FF påtalte dette gennem hele kampen.
At dommeren efter kampen indrømmede dette, da han sagde til Vendsyssel FF at de minutter der ikke var lagt
til i 1. halvleg i stedet for blev lagt til 2. halvleg.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Steven Lustü og Stig
Pedersen 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 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 jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 13. juni 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

