KENDELSE
Afsagt den 22. august 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Nykøbing FC

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 19. august 2018 blev NordicBet Ligakampen HB Køge – Nykøbing FC spillet på Capelli Sport Stadion,
Herfølge. Kampen sluttede 1-0 til HB Køge.
Efter kampen blev Nykøbing FC’s træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At umiddelbart efter kampens slutfløjt, bortvises cheftræner for Nykøbing FC for yderst usportslig opførsel og
uansvarlig opførsel.
At da vi efter 3 minutters tidstillæg i 2. halvleg fløjter kampen af, farer Nykøbing FC’s cheftræner direkte hen til
dommertrioen, på en meget ophidset og intimiderende måde (ved at stille sig helt op i hovedet på
undertegnede), fortæller han, at han mener det er fuldstændig forrykt, at vi ikke har lagt mere end tre minutter
til. Han får nu besked på straks at gå væk. (1. advarsel)
At han bliver herefter ved med at stå og fortælle os højlydt "hvor latterligt det er" og "nu må i kraftedme tage jer
sammen". Han står stadig helt oppe i ansigtet på undertegnede. Igen får han bestemt besked på, at gå væk.
(2. advarsel).
At dette stopper ikke træneren, der (stadig stående helt oppe i ansigtet på undertegnede, på en yderst
intimiderende måde) fortsætter, nu ved decideret at råbe "At det kraftedme er pinligt og til grin..."
At da træneren ikke efter 2 forsøg har forstået, at hans handlinger er over, hvad vi kan tillade, meddeler jeg
ham, at han er bortvist.
REDEGØRELSE FRA NYKØBING FC
Nykøbing FC har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At NFC kan bekræfte, at det er foregået som dommeren beskriver omend det naturligvis ikke var intentionen
fra vores træners side. Det beklager vi og har naturligvis evalueret hændelsen internt.
At træneren beklager på det kraftigste sin opførsel og undskylder at hans frustration over et unødvendigt
nederlag gik ud over kampens dommer.

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 træneren 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 træneren en advarsel, jf. DBU’s
Love, § 30.1, nr. 1, jf. §30.1, a).
Kendelsen er endelig jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 22. august 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

