KENDELSE
Afsagt den 7. november 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
SønderjyskE, Official/træner

FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Søndag den 3. november 2019 blev 3F Superligakampen mellem FC København og SønderjyskE,
spillet i Telia Parken i København. Kampen sluttede 3-0 til FC København.
Efterfølgende har kampens dommer indberettet sagen for Fodboldens Disciplinærinstans vedr.
SønderjyskE’s official/træner der blev tildelt en udvisning efter kampen for at bruge
fornærmende, hånende eller upassende sprogbrug og tegn.

DOMMERENS INDBERETNING:
Dommeren har anført følgende:
At

officialen efter slut-fløjt træder ind på banen for at konfrontere dommerteamet og
protestere og gestikulere på en måde som viser klar mangel på respekt over for
dommerteamet.

At

protesterne vedrørte utilfredshed over kendelser i løbet af kampen.

At

dommerteamet gentagende gange beder officialen om at gå væk.

At

officialen til trods for ovenstående fortsatte med at opsøge dommerteamet og
protestere over kendelser med fornærmende og upassende sprog.

SØNDERJYSKE’S REDEGØRELSE:
SønderjyskE er blevet forelagt dommerens indberetning og havde følgende bemærkninger:
At

fodbold er følelser og anerkender, at SønderjyskE var frustrerede efter kampen.

At

frustrationen skyldes en straffesparkskendelse i 1. halvleg, som var helt forkert.

At

officialen siger: ” I skulle skamme jer at dømme på den måde”, da han passerer
dommerteamet.

At

officialen beklager at udtalelsen kan tolkes som en fornærmelse.

At

udtalelsen, på ingen måde var truende eller konfronterende, men snarere stædig, idet
begge parter skulle samme vej – mod omklædningsrummene.

At

SønderjyskE var skuffede og vrede, men ikke uretfærdige og ikke gik over stregen.

At

fodbold er deres levevej, og at dommerne må have en forståelse for at
spillere/trænere/ledere kan være frustrerede, når holdet er blevet offer for en åbenlys
fejlkendelse.

DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Jesper Hansen, Stig
Pedersen og Steven Lustü har 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 officialen 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 officialen 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

