KENDELSE
Afsagt den 19. oktober 2018
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Træner, AC Horsens
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 7. oktober 2018 blev ALKA Superligakampen AC Horsens – Esbjerg fB spillet på Casa Arena i Horsens.
Kampen sluttede 2-1 til Esbjerg fB.
I kampens 73. minut blev AC Horsens træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i kampens 73. minut
At efter træneren gentagende gange, var blevet irettesat af kampens 4. dommer, så vi os nødsaget til at
bortvise ham, da vi ikke accepterede hans fortsatte højlydte ytringer omkring vores kendelser i kampen.
REDEGØRELSE FRA AC HORSENS
AC Horsens har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At vores træner udtrykker frustration i en situation hvor han mener at dommeren dømmer forkert, hvorefter han
råber højlydt, det er pisse ringe dømt. Det er på ingen måde personligt imod dommeren, absolut heller ikke
ment hånende.
At det skal også nævnes at der i situationen ikke bliver gestikuleret imod hverken linjedommer eller dommer.
Man kan derudover diskutere om ytringen er upassende, men i så fald falder der mange upassende tilråb i løbet
af alle superliga og internationale fodboldkampe.
At vi håber ikke dette danner præcedens i forhold til linjen, for så skal der vises rigtig mange trænere/ledere ud
i hver kamp i superligaen.
At det skal derudover nævnes, at de gentagende irettesættelser fra 4. dommer drejede sig om at Bo Henriksen
stod 30 cm. ude over det tekniske felt, derudover var der en situation, hvor træneren havde en heftig diskussion
med Esbjergs trænerbænk omkring en fra vores side usportslig optræden fra deres spillere, hvor der fløj gloser
på tværs af begge bænke, som der nu gør når der er følelser involveret. Men dette havde intet med
dommerkendelserne at gøre.
At vi vil derfor blive overrasket over hvis ovenstående indberetning fører til videresanktioner imod vores træner,
også i den erkendelse af at i hans 11 år som træner kun 2 gange tidligere er blevet indberettet seneste hændelse
i efteråret 2016.

Træneren havde desuden følgende bemærkninger:
At jeg er utrolig ærgerlig over situationen, og jeg erkender selvfølgelig at jeg har ytret mig højlydt, men hensigten
var kun møntet på kendelsen.
At Jeg synes egentlig også at dommeren og team dømmer en udmærket kamp.
At jeg gik også ind til dem efter kampen, hvor jeg selvfølgelig fortæller at jeg er uforstående over for dommen,
og at den i den grad ikke var personlig. Men fik pænt fortalt at jeg var gået over hans grænse.
At jeg må også erkende at der er kæmpe forskelle for hvor grænsen for de enkelte dommere går, og det skal
jeg som træner blive bedre til at gennemskue.!
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 træneren ved sine højlydte ytringer 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 træneren en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Brøndby, den 19. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

