
KENDELSE 
 

Afsagt den 21. december 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

OB – Esbjerg fB, afviklet 1. december 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Torsdag den 1. december 2016 blev ALKA Superligakampen OB – Esbjerg fB spillet på EWII Park i Odense. 
Kampen sluttede 1-0 til Esbjerg fB. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der i forbindelse med kampstart blev antændt minimum to romerlys i Esbjerg 
fB’s fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At i forbindelse med kampstart blev der i udeholdets afsnit affyret minimum to romerlys 
 
 
REDEGØRLSE FRA OB 
 
OB 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 OB med udgangspunkt i indberetningen fra kampens dommer kan bekræfte indberetningen. 
 
At under indgangsvisitationen, som indebærer visitering af hele kroppen (dog ikke skridtet), alle lommer og 
tasker, blev der, på trods af meget grundig visitation, ikke fundet noget pyroteknik, hverken hos OB eller Esbjerg 
fB fans.  
 
At efter pyroaktiviteten i udeholdets fansektion var overstået, gennemgik OB videooptagelserne af episoden. 
Her var det desværre ikke muligt at fastslå hvem der antændte romerlysene. 
 
At efter kampen er Esbjerg fBs to spottere oppe hos OB sikkerhedschef i sikkerhedsrummet. Her mente den ene 
spotter at han kunne fastslå hvem det var. Han ville herefter underrette Esbjergs sikkerhedschef om episoden og 
hvem personen var. 
 
 
REDEGØRLSE FRA ESBJERG FB 
 
Esbjerg fB 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 i forbindelse med indløb ved kampens start blev der i Away-afsnittet antændt to romerlys. 
 



At Away-afsnittet er særskilt afsnit med egen indgang kun for Esbjerg fB-fans. 
 
At ved indgang til afsnittet blev der foretaget adgangskontrol og visitation af OB’s egne kontrollører. Ligesom 
bannere og flag blev efterset. Der blev ved adgangskontrol samt eftersyn ikke fundet genstande eller ting som 
kunne forbydes jf. Superligaens Ordensreglement 
 
At tilstede ved adgangskontrollen var tre spottere fra Esbjerg fB. 
 
At efter endt adgangskontrol af de medrejsende fans var Esbjerg fB’s spottere trukket ind på tribuneafsnittet for 
at observere mod egne fans. 
 
At de ikke kunne udpege den eller de personer som havde antændt pyro. 
 
At efter afslutning af kampen var to af Esbjerg fB’s spottere trukket op i Sikkerhedsrummet for at se evt. 
videoovervågning fra afsnittet. Man kunne ved gennemsyn af overvågningen ikke udpege evt. gerningsmand. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen og Steven Lustü 
har deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen har ikke deltaget 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 Esbjerg fB havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af OB, der antændte pyroteknik i forbindelse med kampstart. 
 
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 Esbjerg fB’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 Esbjerg fB objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for den af dommer indberettede episode fra udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at der i Esbjerg fB’s tilfælde er tale om et tredjegangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at der inden for de seneste 
12 måneder er afsagt to kendelser vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Esbjerg fB. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles Esbjerg fB en bøde på kr. 10.000, 



jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2 
uger efter modtagelsen af kendelsen. 
 
 

Brøndby, den 21. december 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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