
KENDELSE 
 

Afsagt den 2. december 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AB - FC Fredericia, afviklet 20. november 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 20. november 2016 blev 1. divisionskampen AB - FC Fredericia spillet på Gladsaxe Stadion. Kampen 
sluttede 3-2 til FC Fredericia. 
 
Efterfølgende har dommeren i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der i kampens 85. minut blev antændt en røgbombe fra FC Fredericias 
medrejsende fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der blev affyret en røgbombe fra FC Fredericias medrejsende tilskuere efter 85 minutter. 
 
At røgen drev ind over banen, men skabte ikke gener for kampafviklingen. 
 
 
REDEGØRLSE FRA AB 
 
AB har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At FC Fredericia havde syv inkarnerede fans med, og de skabte stemning med banner, tromme og sang. Alle 
blev naturligvis visiteret, ligesom der inden kampen er gennemsøgning af stadion efter gemt pyroteknik. Der 
blev ikke fundet noget mistænksomt, og derfor undrer det selvfølgelig også AB, at det er lykkedes FC Fredericia 
fansene at få en røgbombe med ind. 
 
At kort før slutfløjtet blev der affyret en rød røgbombe, men heldigvis var der meget vind på, og det drev hurtigt 
over. Derudover var vindes retning også med til, at røgen hovedsageligt var på tribuneområdet. To kontrollører 
fik bortskaffet røgbomben, men desværre lykkedes det ikke at udpege gerningsmanden. Denne person har 
kunne tænde røgbomben i ly af et skilt, og derfor havde AB som sagt ikke mulighed for at udpege 
gerningsmanden. 
 
At der i øvrigt er skiltning ved indgangen og ved banehegn, hvor der er uddrag af stadionreglementet. 
Herudover sagde ABs speaker også, at det ikke er tilladt at affyre pyroteknik. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC FREDERICIA 
 
FC Fredericia har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 



 
At FC Fredericia er enig i dommerens indberetning. Direktøren var selv på stadion og så episoden. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Kim Høg Madsen og Steven 
Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Stig Pedersen deltog ikke i sagens behandling. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Forud for sæsonen 2016-2017 udsendte Fodboldens disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-
DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser 
af Cirkulære om Sikkerhed og Orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens disciplinærinstans 
vil anse enhver afbrænding af pyroteknik inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af 
cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere FC Fredericia havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af AB, der i kampens 85. minut antændte en røgbombe. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet AB’s tilskuere og at 
tilskuerafsnittet var sikret på en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, 
at tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund FC Fredericia objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 
i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for den af dommeren indberettede episode fra 
udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at der i FC Fredericias tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” i sæsonen 2016/17, samt at der inden for de seneste 12 
måneder ikke er afsagt kendelser vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC Fredericia. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en advarsel. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles FC Fredericia en advarsel, jf. 
DBU’s Love, § 30.1 a) 1. 
 
Afgørelsen er endelig jf. DBU’s Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 2. december 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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