KENDELSE
Afsagt den 7. november 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vejgaard B, Træner

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Lørdag den 2. november 2019 blev 2. Divisionskampen mellem Dalum IF – Vejgaard B, spillet på Lars
R. Jacobsen Park i Odense. Kampen sluttede 3-1 til Dalum IF.
Efterfølgende har kampens dommer indberettet sagen for Fodboldens Disciplinærinstans
vedr. Vejgaard B's træner der blev tildelt en udvisning for at bruge fornærmende, hånende eller
upassende sprogbrug og tegn i pausen.
DOMMERENS INDBERETNING:
Dommeren har anført følgende:
At

Vejgaard B's træner efter pause-fløjt blev tildelt en udvisning for fornærmende,
hånende eller upassende sprogbrug eller tegn.

At

sprogbruget vedrørte utilfredshed over en kendelse fra 1. halvleg.

At

dommerteamet, på vej ud af banen, går ca. 5 meter bag ved træneren.

At

træneren vender sig rundt mod dommerteamet og kigger på dommeren og
spørger hvad han har røget, siden han kan være helt væk.

Vejgaard B’S REDEGØRELSE:
Vejgaard B er blevet forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At

træneren på vej ud til halvleg, har en personlig samtale med en Vejgaard B-spiller.

At

samtalen omhandler en situation, hvor spilleren header bolden på
overliggeren.
samtalen på intet tidspunkt omhandler dommeren.

At
samtalen på intet tidspunkt bliver rettet mod dommeren.
At
dommeren pludseligt siger ”Du har meget kort snor fra nu af”.
At

At

cheftræneren bliver overrasket og forundret svarer: ”har du røget”.

At
At
At
At
At
At

5 Dalum-reserver går hovedrystende og spørger træneren, hvad han har gjort.
De 5 Dalum-reserver er lige så chokeret som træneren.
træneren på intet tidspunkt har udtrykt utilfredshed med dommeren eller hans
kendelser.
Dommeren efter 20 min. - mod Vejgaard B-bænken – retter en kommentar om
at det ikke er mærkeligt at Vejgaard B er frustrerede.
Vejgaard B opfatter kommentaren meget hånende og upassende fra en dommer.
træneren er forundret over dommerens handling og grund til denne handling.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen og
Stig Pedersen har deltaget i sagens behandling.
Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling.
Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område
skal udvise ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at træneren ved sine handlinger under kampen har
overtrådt Fodboldlovens bestemmelser herom.
I henhold til de Disciplinære bestemmelser § 2d kan Fodboldens Disciplinærinstans tildele en
træner/leder/official en advarsel om karantæne eller karantæne for usportslig opførsel. Karantæner
afsones straks på efterfølgende spilledage (jf. definition i turneringsreglementerne), i henholdsvis
turnerings- og pokalkampe på det hold, den pågældende forseelse blev begået, jf. § 1e i de
Disciplinære bestemmelser, og for en træner/leder/official i henhold til § 2e i de Disciplinære
bestemmelser.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet episoden og fastsat sanktionen til 1 spilledags
karantæne.
KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles træneren 1
spilledags karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.
Brøndby, den 7. november 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

