KENDELSE
Afsagt den 18. november 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, København Futsal
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 11. november 2018 blev Futsal Ligakampen Nørrebro BK Futsal – København Futsal spillet i ECV
Hallen i Brønshøj. Kampen sluttede 6-1 til København Futsal.
I kampens 36. minut blev København Futsals træner bortvist for usportslig adfærd ved med ”ord eller handling
at have generet dommer/linjedommer”.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren protesterer højlydt og med fagter over en kendelse, hvilket påtales.
At efter påtalen er afsluttet forsætter trænerens synlige utilfredshed, hvorfor han bortvises.
REDEGØRELSE FRA KØBENHAVN FUTSAL
København Futsal har været forelagt dommerens indberetning, hvortil træneren havde følgende
bemærkninger:
At dommeren valgte at give undertegnede et gult kort, da jeg brokkede mig over en kendelse. Det gule kort
var som sådan helt efter bogen, hvis dommeren vurderede at min utilfredshed og dermed brokken var af en
karakter som skulle udløse en advarsel.
At jeg efterfølgende blev bortvist var fuldstændig malplaceret og forkert. Efter at have modtaget det gule kort,
sætter jeg mig ned og siger ikke så meget som et eneste ord, men dommeren synes fejlagtigt at mit kropssprog
udstråler noget som ingen andre i hallen kunne se.
At han bortviser mig herefter fordi han mener at min attitude var upassende, hvilket var fuldstændig fejlagtigt,
da jeg som sagt accepterede det gule kort fuldstændig og blot satte mig ned uden i øvrigt at sige noget, eller
fægte med arme eller ben.
At personligt er jeg af den opfattelse at bortvisningen var en overreaktion og fuldstændig malplaceret.
At da kampen på tidspunktet for bortvisningen var afgjort, havde bortvisningen minimal negativ effekt på min
rolle som træner og for holdet i øvrigt, men som sagt en, i min optik, en fuldstændig unødvendig bortvisning og
en fejlvurdering af min attitude og af situationen som helhed.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
I henhold DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.

Af Futsalloven fremgår det, at træneren og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved sin handling i det tekniske område har overtrådt
Futsalloven.
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 Futsalloven 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 18. november 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

