KENDELSE
Afsagt den 11. oktober 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
HIK, Træner

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Søndag den 6. oktober 2019 blev 2. divisionskampen Holbæk B&I - HIK spillet i Holbæk Sportsby. Kampen
sluttede 2-1 til HIK.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra kampens dommer modtaget indberetning vedrørende
HIK’s cheftræner der blev tildelt et rødt kort for at bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller
tegn.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren har den 6. oktober 2019 fremsendt følgende indberetning:
At træneren i kampens 40. minut løber ud af sit tekniske felt og ned af sidelinjen for at protestere mod den
ene linjedommer.
At linjedommeren får sendt træneren tilbage til det tekniske felt.
At da bolden igen er ude af spil, protesterer træneren endnu engang mod dommerteamet, da han er
utilfreds med en ny kendelse.
At træneren slår armene ud til begge sider og råber efter dommeren.
At dommeren søger ud mod sidelinjen, hvor træneren hurtigt søger ud til den ene side for at undgå kontakt
med dommeren.
At træneren modsiger dommeren, og nægter at komme hen til det sted hvor dommeren ønsker at trække
ham hen til.
At træneren fortsætter sit kropssprog og endnu engang signalerer til hele stadion at han er utilfreds.
At dette sker mens træneren igen med sit upassende sprog tilkendegiver sin utilfredshed med
dommerteamet.
At dommeren havde trukket det gule kort, men valgte at putte det tilbage i lommen for efterfølgende at
skifte det ud med det røde kort.
At træneren herefter vises ud.
At trænere i pausen forsøgte at komme ind til sit hold for at rådgive dem og give taktiske instruktioner.

At træneren, efter henvendelse fra dommerteamet, bliver væk fra omklædningsrummet.
At træneren efter kampen endnu engang kommer ind på banen for at tage kontakt til dommerteamet
fordi han ønsker en forklaring på udvisningen.
At dommerteamet ikke giver nogen forklaring, men tilbyder at træneren kan henvende sig i
omklædningsrummet efterfølgende.
At træneren kommer ind i omklædningsrummet på en pæn måde og får sin ønskede forklaring.

REDEGØRELSE FRA HIK:
HIK har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for situationen og
havde følgende bemærkninger:
At HIK gerne vil tilkendegive at man skal opføre sig ordentligt, både når man er træner og spiller.
At situationen som den er beskrevet stemmer meget fint overens med det som HIK er blevet fortalt af en
holdleder.
At HIK ikke nødvendigvis kan bakke op om at det er til et direkte rødt kort.
At et gult kort nok havde været på sin plads.
At dommeren ikke giver træneren en chance for at rette ind.
At man som dommer sagtens kan være frustreret.
At det, ud fra de samtaler HIK har haft med både HIK’s ledere og Holbæks ledere, kunne tyde på at det
måske var dommerens frustration man kunne aflæse i flere kendelser i løbet af kampen.
At HIK har indskærpet overfor træneren og spillerne, at de ikke vil høre på brok overfor dommeren.
At HIK ud fra indberetningen fra dommeren vil indstille til, at der ikke bliver givet karantæne, og såfremt der
bliver givet karantæne, bør denne max være på én spilledag.
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Lars
W. Knudsen 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 cheftræneren 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.

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

Den 11. oktober 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

