KENDELSE
Afsagt den 30. oktober 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Assistenttræner, FC Nordsjælland

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 26. oktober 2019 blev U17 Ligakampen FC Nordsjælland – Esbjerg fB spillet på Right to Dream Park i
Farum. Kampen sluttede 2-1 til Esbjerg fB.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens linjedommer modtaget indberetning vedrørende
FC Nordsjællands assistenttræner der blev tildelt en anden advarsel for ved ord eller handling at have generet
dommer/liniedommer.
INDBERETNING FRA LINJEDOMMEREN
Linjedommeren indberettede følgende:
At FC Nordsjællands assistenttræner efter at have modtaget sin første advarsel for groft usportslig opførsel,
fortsætter den ubehagelige og meget personlige behandling af dommerne.
At assistenttræneren modtog sin anden advarsel for dette.
At episoden fortsætter efter kampen i omklædningsrummene.
At FC Nordsjællands træner her giver de andre følgeskab.
At træneren kom ind i omklædningsrummet og sagde ”vi stopper her” og råber derefter ” I er så fucking dårlige”
og sparker dørstopperen ind i omklædningsrummet hvorefter døren smækker i.
At dommerne påtaler dette hvorefter træneren kommer tilbage og fortsætter sin dårlige attitude og beder om
dommernes navne, så der kan foretages en indberetning af dommerne.
REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND:
FC Nordsjælland har været foreholdt linjedommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for
situationen og havde følgende bemærkninger:
At FC Nordsjælland først og fremmest ønsker at understrege, at det er ekstremt vigtigt for FC Nordsjælland som
klub og organisation at have et respektfuldt forhold til dommerstanden, og af samme årsag er FC
Nordsjælland enorm ærgerlige over denne episode.
At det står klart, at følelserne sad ude på tøjet hos både assistenttræneren og dommerne efter den hektiske
afslutning med det dramatiske og meget usædvanlige to gange gult kort i samme situation til
assistenttræneren.
At det skinner igennem, at dommerne også lod følelserne løbe af med sig, bedømt på indberetningens sprog
og dramatiske beskrivelse af hvad der rent faktisk skete.
At fodbold er et spil med mennesker og følelser, og det er derfor blevet gjort klart for de af trænerne der var
fortørnede over specielt en bemærkning fra én af dommerne gentagne gange, at dommerne også er
mennesker, og at FC Nordsjælland skal undgå at komme i en situation som ved kampen lørdag den 26.

oktober 2019.
At FC Nordsjælland af samme årsag ikke ønsker at rette fokus på indholdet af dommerens bemærkning, men i
stedet vil tage det med dommeren næste gang de mødes, da dommeren aldrig tidligere har udvist denne
adfærd under de mange kampe FC Nordsjælland har haft ham, og derfor konkluderes det, at ligesom med
assistenttræneren, så lod dommeren følelserne tage over.
At det vigtigste er, at FC Nordsjælland skal videre herfra, og at man normalt ville sige, at det ville være klogt af
både forbund og klub, at man ikke rende ind i samme domme allerede på førstkommende lørdag, men FC
Nordsjælland ønsker at understrege, at de har fuld tillid til dommeren og den øvrige dommertrio, og intet
problem har med at skulle have dem igen ved næstkommende kamp.
At FC Nordsjælland synes, at det er godt at parternes veje mødes så hurtigt, så de sammen kan komme
videre, fordi en enkeltstående episode ikke skal overskygge de mange gode indtryk og oplevelser, som lå
forud for kampen.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
I henhold til DBU’s Loves § 21.5 er denne sag afgjort af DBU’s administration (Administrator) på Fodboldens
Disciplinærinstans’ vegne.
Det fremgår af Fodboldloven, at trænere og øvrige personer med adgang til det tekniske område skal udvise
ansvarlig opførsel.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, at assistenttræneren, ved sine handlinger under kampen har overtrådt
Fodboldlovens bestemmelser herom.
I henhold til de Disciplinære bestemmelse §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. definitionen 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 spilledages karantæne.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende
KENDELSE
Med henvisning til Fodboldloven og § 2d i de Disciplinære bestemmelser, tildeles assistenttræneren 1
spilledags karantæne, jf. DBU’s love, § 30.1, nr. 11, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er jf. DBUs Love § 30.7 endelig.

Den 30. oktober 2019
Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat

