KENDELSE
Afsagt den 7. oktober 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, HIK

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 29. september 2018 blev U19 Drenge divisionskampen HIK – Hvidovre IF spillet på HIK’s
kunstgræsbane i Hellerup. Kampen sluttede 3-1 til HIK.
I kampens 82. minut blev HIK’s træner bortvist for ”ved ord eller handling at have generet
dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i det 84. min, af LD 1 for at bruge upassende sprog.
At træneren var ved flere lejligheder - i 2. halvleg - konfliktsøgende og i verbal infight med både Hvidovre IF’s
trænerbænk og nogle af Hvidovre IFs spillere.
At i det 78 min, skal Hvidovres nr. 14 udføre et indkast lige ved træneren, ved det tekniske felt, som er meget tæt
på sidelinjen grundet meget kort afstand fra udskiftningsboks til sidelinje. Træneren og Hvidovres nr. 14 ender i
en verbal diskussion omkring placering.
At det er både undertegnede og LD1s klare opfattelse, at det er træneren der optrapper konflikten.
At derfor vælger undertegnede at henvende mig til træneren og beder ham om at sætte sig ind på
trænerbænken, og blive der, for nu har vi hørt længe nok på ham. Ligeledes siger jeg til ham, at hans opførsel
er uklædelig, og han skal fremstå som et forbillede for de unge aktører, i stedet for at forsætte sin opførsel.
At i det 80. min vælger træneren alligevel at forsætte med at komme med upassende sprog rettet imod
Hvidovres spiller og dommertrioen. LD.1 giver ham en sidste advarsel.
At i det 84. vælger træneren igen at komme med upassende sprog rettet imod dommertrioen. Derefter bliver
han bortvist.
REDEGØRELSE FRA HIK
HIK har været forelagt dommerens indberetning, hvortil de havde følgende bemærkninger:
At vi stiller os meget undrende overfor denne indberetning fra dommeren.
At vi oplevede Hvidovre bænken som værende dem der hele kampen var efter dommeren og vores U19
trænerteam samt spillere.
At vi fra HIK’s side er rigtigt kede af situationen og vi tager som klub stor afstand for i det hele taget at blande

sig i dommerens arbejde, dette har alle trænere fået strenge ordre mod. Dette gælder også spillere, vi
accepterer ikke brok til dommeren. Vi er de seneste år blevet tildelt for mange dumme kort pga. brok - dette
accepteres ikke længere!!
At i HIK går vi meget op i fairplay og respekt for alle omkring fodbolden.
HIK’s træner har derudover redegjort for sin opfattelse af situationerne.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
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 at bruge upassende sprog rettet mod dommer og
modstander 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 7. oktober 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

