KENDELSE
Afsagt den 11. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Tårnby FF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Tirsdag den 7. august 2018 blev Sydbank Pokalkampen Vordingborg IF – Tårnby FF spillet på Vordingborg Kunst
"Panteren" i Vordingborg. Kampen sluttede 3-2 til Tårnby FF.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og DBU Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at Tårnby FF’s træner i kampens 67. minut for at udvise usportslig opførsel.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren blev bortvist i det 67. minut.
At træneren vælger at sparke til en kegle så den ryger ud blandt publikum.
REDEGØRELSE FRA TÅRNBY FF
Tårnby FF har været forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At det er korrekt at træneren blev bortvist fra kampen.
At efter en situation hvor en af vores egne spillere lavede en dårlig aflevering, sparkede/tjattede træneren til
en markeringskegle der indikerede det tekniske felt. Da der var rigtigt meget sidevind, tog vinden fat i det lette
stykke plastic, og via et hul i hegnet, røg den igennem hegnet og landede klods op ad det.
At tilskuerne var placeret på en jordforhøjning 15 meter fra hegnet, og var derved ikke i nærheden af
markeringskeglen.
At træneren straks tog en ny markeringskegle og satte den på samme placering som den der var fløjet væk.
Derfor kom det også som noget af et chok da sidedommeren ved første spilstop fik træneren bortvist. En af
udskifterne hentede herefter markeringskeglen.
At vi vil understrege at handlingen ikke havde noget at gøre med en dommerkendelse. At beslutningen om at
bortvise træneren på det i vores øjne ”tynde” grundlag ikke burde være sket. Begrundelsen efter kampen fra
dommeren på aggressiv adfærd, ikke stod på mål med det hændte i kampen.
At derfor mener vi også at træneren allerede har afsonet sin straf, ved ikke at kunne være træner i den
resterende tid af kampen.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen 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 at sparke til keglen 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 11. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

