
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 3. november 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Helsingør – Lyngby BK, afviklet 11. oktober 2015 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 11. oktober 2015 blev Bet25 Ligakampen FC Helsingør – Lyngby BK spillet på 
Helsingør Stadion. Kampen sluttede 1-0 til Lyngby BK. 
 
Efterfølgende har dommeen, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen.  
 
Af indberetningen fremgik det, at der før og under kampen blev antændt pyroteknik, og 
at der blev kastet øl efter linjedommeren. Efter kampens afslutning blev dommeren 
antastet af tilskuerne. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der inden kampens start blev antændt et romerlys og affyret et kanonslag fra 
hjemmeholdets fans på siddetribunen. 
 
At der i overtiden blev dømt straffespark til udeholdet og senere omspark af dette. I den 
forbindelse blev der tændt et romerlys, som blev kastet ind på banen umiddelbart bagved 
kampens 4. dommer. Der blev også kastet en plastikkande med øl ind på banen. Denne 
kande betød, at kampens igangsættelse efter målet blev udsat. Kanden kom fra 
hjemmeholdets fans. 
 
At FC Helsingør efter kampens afslutning bad dommertrioen om at blive på banen af 
hensyn til trioens egen sikkerhed, da der ved udgangen ikke var kontrol over 
hjemmeholdets fans, der ville i nærkontakt med dommerne. 
 
At da dommerne efter en god tid på banen og efter der over højtaleranlægget havde 
været anvisninger om, at tilskuere skulle udvise respektfuld opførsel og tænke på, hvad det 
kan have af konsekvenser for klubben, hvis det ikke blev efterlevet, så begyndte 
dommerne at gå fra banen. Ved udgangen ventede en stor gruppe aggressive fans fra 
hjemmeholdet. Disse fans havde passeret et lille og svagt hegn, så der kun var nogle 
kontrollører til at holde dem tilbage. Dette hegn var nemt at fjerne og dækkede ikke hele 
spiller/dommerpassagen fra bane til omklædningsrum. Gruppen af fans kom meget tæt 
på dommerne og kastede blandt andet øl ud over dommerne. Lige inden dommeren 
nåede døren blev han antastet og berørt af en højtråbende fan. 
 
At kontrollørerne gjorde deres bedste og selv klubbens direktør hjalp dommerne med at 
komme i sikkerhed, men de var på en meget vanskelig opgave med de omgivelser, 
situationen blev afviklet i. 
 
 
 



 

 
REDEGØRLSE FRA FC HELSINGØR 
 
FC Helsingør har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for 
at redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At FC Helsingør forud for kampen havde etableret lukket udebaneafsnit, således at fans fra 
hjemmehold og udehold var hermetisk afskærmet fra hinanden. Dette for at sikre en rolig 
og fredelig afvikling af kampen. Dette lykkedes i det store hele i størstedelen af de 96 
minutter kampen varede. 
  
At der fra FC Helsingørs side var stor fokus på kampen, og klubbens kontrollører havde 
under hele kampen et stort fokus på en yngre fangruppe som havde placeret sig på 
siddetribunen. En del af denne gruppe er i øvrigt ikke vanlige gæster på Helsingør Stadion, 
men vurderes til at være kommet grundet Superliga pause i pågældende weekend. Flere 
af disse personer er identificeret som FC København- og Brøndby-fans. 
 
At det kan bekræftes, at der inden kampstart blev affyret et romerlys og et kanonslag på 
tribunen blandt de unge fans. Det skal bemærkes, at der var stor selvjustits blandt fansene, 
idet tilskueren der affyrede kanonslaget hurtigt blev bortvist fra tribunen.  
  
At under kampens 90 minutter forløb alt til største tilfredshed, og spillere og dommere 
kunne således også gå I omklædningsrummet i pausen uden problemer. 
  
At Lyngby BK i dommerens overtid blev tilkendt et straffespark, med efterfølgende omspark 
begrundet i, at målmanden er gået for tidligt. Den episode bragte sindene I kog på 
Helsingør Stadion. FC Helsingørs fans og en stor del af de 1.900 tilskuere følte FC Helsingør 
bortdømt i en sådan grad, at de havde svært ved at styre deres følelser. I forbindelse med 
scoringen løb en tilskuer hen til banden ved banen og kastede øl efter linjedommeren 
med det resultat, at øllet ramte kasteren selv, mens kanden røg ind over banden og 
landede lige inden for banden, men uden for kridtstregerne. 
 
At der blev tændt et enkelt romerlys som ikke blev kastet ind på banen, men ramte ned 
på betonen mellem tribunen og banen, hvor det brændte ud. Episoden er der flere vidner 
til, som alle bekræfter forløbet. FC Helsingørs kontrollører identificerede hurtigt personen 
bag romerlyset. Pågældende fik straks tildelt karantæne gældende for resten af sæsonen 
2015/2016. 
  
At på grund af den oppiskede stemning efter kampen vurderede FC Helsingør, at det af 
sikkerhedsmæssige grunde var bedst, at dommertrioen blev på banen, mens man forsøgte 
at skabe en nogenlunde ro til at få dommere og spillere sikkert fra banen til 
omklædningsrummene. 
 
At det til trods for de ydre rammer, og den specielle situation (straffespark og omspark I 94. 
minut) er det FC Helsingørs opfattelse, at klubben efterfølgende på fornuftig vis formår at 
få spillere og dommere I omklædningsrummet, selvom der kom et vist pres på 
kontrollørerne, hvorunder det mobile hegn blev væltet. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim 
Høg Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle 
enhver sag relateret til antændelse af fyrværkeri/pyrotekniske artikler i henhold til reglerne i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at FC Helsingør ikke har levet op til punkt 1 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der blev antændt pyroteknik, kastet 
genstande på banen og at kampens dommere blev antastet på vej fra banen efter 
kampen. 
 



 

Instansen bemærker, at der i FC Helsingørs tilfælde er tale om et andengangs tilfælde i 
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, 
samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede en indberetning vedrørende 
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC Helsingør. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 12.500. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles FC 
Helsingør en bøde på kr. 12.500, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 
 

Brøndby, den 3. november 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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