KENDELSE
Afsagt den 04. juni 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Træner, Østerbro IF

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 26. maj 2019 blev Kvinde 1. divisionskampen Østerbro IF – Sundby Boldklub spillet på
Kunstgræsbanen i Fælledparken i København. Kampen sluttede 3-2 til Østerbro IF.
Efterfølgende har kampens dommer foretaget indberetning af Østerbro IF’s træner for at bruge
fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn over for dommer/linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At træneren gentagende gange brokkede sig over dommer Cem Irfan Caners kendelser.
At træneren brugte upassende sprog.
At træneren råbte dommeren lige op i hovedet under bortvisningen.
At træneren, da han efterfølgende sad som tilskuer, flere gange råbte højlydt over dommerens kendelser.
At træneren ligeledes råbte, at dommer dommeren personligt var efter Østerbro IF-holdet.
REDEGØRELSE FRA ØSTERBRO IF
Østerbro IF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger:
At Østerbro IF’s trænerteam inden det 41. minut i flere tilfælde føler sig bortdømt ved forseelser mod en specifik
spiller.
At spilleren selv påpeger det adskillige gange overfor dommeren, hvorefter hun modtager en henstilling for
brok.
At dommeren herefter virker irriteret på spilleren, og flere gange vælger ikke at dømme frispark til spilleren,
hvilket Østerbro IF’s trænerteam reagerer på.
At der ved det 41. minut, efter Østerbro IF’s mening, begås yderligere et frispark mod den pågældende
spiller, hvorefter trænerteamet rejser sig og råber til dommeren, at han skal passe på, at det ikke bliver
personligt mellem de to i resten af kampen.
At dommeren uden advarsel løber ud til Østerbro IF’s trænerteam, og beder om trænerens navn.
At træneren udbryder og spørger til hvad han skulle have gjort.

At træneren gentagende gange spørger om hvad han har gjort og hvad han har sagt.
At træneren føler sig uretfærdigt behandlet og forlanger en forklaring, hvorefter dommeren hæver
stemmen.
At træneren på vej ud af banen gentagende gange råber de førnævnte sætninger.
At dommeren ikke svarer, men bortviser træneren uden forklaring på forseelsen.
At træneren forlader banen og går udenfor banens indhegning.
At dette på kunstgræsbanen i Fælledparken svarer til 2-3 meter.
At træneren vælger at stille sig cirka 15 meter væk fra bænken og holdet.
At træneren står langs hegnet ned mod Østerbro IF’s mål i 2. halvleg.
At idet træneren ikke får yderligere anmærkninger fra kampens dommer vedrørende dette, så antager
træneren at det er en passende afstand.
At idet det er en spændende og intens kamp, erkender træneren, at han har råbt opmuntrende ord ind til
sine spillere.
At der på intet tidspunkt, hverken før eller efter bortvisningen, er brugt fornærmende, hånende eller upassende
sprog fra Østerbro IF’s trænerteam eller spillere.
At træneren ikke råbte dommeren lige op i hovedet.
At træneren i stedet for råbte af dommeren.
At dommeren på intet tidspunkt giver henstilling til eller advarsel om brok til Østerbro IF’s trænerteam
inden bortvisningen.
At hverken dommer eller linjedommer på noget tidspunkt kommunikerer med trænerbænken.
At Østerbro IF ikke er enig i bortvisningen eller beskrivelsen af forløbet.
At Østerbro IF, på grund af manglende henstilling og kommunikation fra dommerens side formoder, at der er
tale om en misforståelse.
At idet der er kort afstand til tilskuerne hele vejen rundt om banen, formoder Østerbro IF, at den påståede
forseelse om fornærmende, hånende eller upassende sprog er kommet fra tilskuere nær banen.
At dette gælder både før og efter bortvisningen.
At hvis der havde været en dialog, ville man være kommet frem til en fælles løsning om at flytte samtlige
tilskuere nær udskiftningsbænkene væk.
At Østerbro IF mener, at der er tale om en dårlig håndtering af hændelsen, og at misforståelsen kunne
have været afværget.

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 protester har overtrådt Fodboldloven.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af episoden og har på den baggrund fastsat
sanktionen til en advarsel.

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 04. juni 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

