
KENDELSE 
Afsagt den 18. april 2020 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

BK Avarta – B93, afviklet 8. marts 2020 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 8. marts 2020 blev 2. divisionskampen BK Avarta – B93 spillet på Espelundens Idrætsanlæg. Kampen 
sluttede 1-1. 

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 to situationer blev kastet genstande ind på banen og indberetningen 
blev foranlediget af 3 billeder af kastegenstandene, som blev taget af BK Avarta’s sikkerhedsansvarlige. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN: 
Dommeren indberettede følgende: 

at  der i to situationer blev kastet genstande på banen af tilskuere med tilknytning til B93, 

at der i første halvleg blev kastet en genstand efter BK Avarta-spilleren med nr. 20, som ikke blev 
ramt, 

at  der i anden halvleg blev kastet en genstand mod linjedommeren som blev ramt heraf, 

at  kast af genstande i begge omgange kom fra den samme gruppering af tilskuere med tilknytning 
til B93, 

at  I første halvleg var det ikke nødvendigt at afbryde spillet, 

at  kampen kortvarigt blev afbrudt i det 85. min., da linjedommeren blev ramt, 

at  kampens dommer og linjedommeren kort mødtes på midten for at drøfte situationen, 

at anføreren fra B93 løb ud til B93-tilskuerne, og bad disse om at stoppe, 

at kampen derefter fortsatte uden problemer, 

at kastegenstandene i begge tilfælde var konfettiruller, der var hårde, fa tapen ikke var fjernet, 

at en konfettirulle normalt fungerer som en rulle toiletpapir, da papiret folder sig ud ved kast, 

at konfettirullen forbliver hård, når tapen ikke er fjernet og dermed en god kastegenstand,  

at BK Avarta’s sikkerhedschef henvendte sig til dommeren efter kampen og udtrykte sin 
ærgerlighed over episoden og viste billederne af kastegenstandene. 

 

REDEGØRELSE FRA BK AVARTA: 

BK Avarta, 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  BK Avarta ved indgangen til en normal 2. divisionskamp, beder om at gennemse poser og net 
hos tilskuere  

at BK Avarta’s kontrollører i den forbindelse konfiskerede 8 flasker øl fra B93 fanskaren, 

at alle flasker blev inddraget i god ro og orden, 

at kastegenstandene kom fra B93 fangruppen i ”udebaneafsnittet”  

at spiller nr. 20 fra BK Avarta har udtalt, at han ikke oplevede, at der blev kastet genstande efter 
ham, 

at kampen blev igangsat uden egentlig afbrydelse, 

at kampen stoppes i det 85. min., og BK Avarta i den forbinde får oplyst, at der er kastet en 
genstand, 

at genstanden blev kastet fra B93 fanskare, som stod i udebaneafsnittet, 

at genstanden uheldigvis rammer linjedommeren  

at genstanden var en konfettirulle, som ikke havde rullet sig ud og af den årsag var lige så hård 
som en rulle tape, 

at BK Avarta ikke håber, at kastegenstanden var tiltænkt at skulle ramme dommeren 

at konfettirullen kan flyve i en forkert bane, når den ikke rullede sig ud ved kast,  

at den derfor ramte linjedommeren ved et tilfælde, 

at BK Avarta i samme øjeblik som kampen afbrydes, sender sikkerhedsvagter ned til B93-
fanskaren, som står i udebaneafsnittet, 

at omtalte konfettirulle blev lokaliseret af BK Avarta’s sikkerhedschefen, som inddrog denne og 
tog billeder af den og sendte disse til dommeren, 

at BK Avarta’s stadionspeaker annoncerede forbuddet mod kastegenstande over 
højtaleranlægget,  

at BK Avarta udtrykker deres ærgerlighed over situationen, 

at BK Avarta forsøger at afvikle kampe på stadion med alle de tilgængelige ressourcer de har til 
rådighed og ud fra de sikkerhedsregelsæt der er til rådighed for 2. division, 

at der skal lyde en stor ros til B93-anfører, som kontaktede B93 fangruppen og bad dem om at 
stoppe, 

at kampen blev gennemført uden yderligere episoder. 

 

REDEGØRELSE FRA B93: 

B93 har ligeledes været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:  

at  B93 først og fremmest beklager på vegne af sine fans, hvis de har været for ivrige i forbindelse 
med sæsonens åbningskamp, 

at  det er en mangeårige tradition, at deres fans smider med konfetti, 

at B93 vil tage emnet om konfettikast op til drøftelse med deres fans, 

at  B93 vil nærlæse DBU’s regler eller guidelines for området, 



at B93’s fanklub som udgangspunkt er en gruppe loyale fans, som opfører sig ordentligt, 

at fanklubben er rejsevant, og følger holdet til langt de fleste udekampe, 

at  B93, ikke personligt, har modtaget en klage omkring dem, 

at fanklubben også går meget op i at være en god vært,  

at fanklubben er på god fod med langt de fleste fanklubber rund om i landet, 

at episoderne er drøftet med formanden for fanklubben, som ikke er enig i alle observationerne, 
herunder, at nogen skulle være ramt af noget, 

at B93 ikke kan kommentere på det første kast i, i første halvleg, eller om dette var rettet/sigtet 
mod nogen, 

at det kan være svært at konstruere og helt finde hoved og hale i episoden, 

at spilleren vedr. episoden omkring det første kast, ifølge B93’s informationer, lå til behandling på 
banens midte, 

at  dette derfor er 30 meter fra hvor fanklubben står, 

at  det ville være umuligt at kaste en så let genstand så langt, 

at  de medsendte billeder er taget af konfettiruller der lå nede foran B93’s fanklub, 

at  de konfettiruller som er afbilledet og medsendt dommerens indberetning, lå foran fanklubben 
under hele kampen, 

at disse blev kastet ved B93-spillernes indløb, 

at B93 ikke har kunne finde eventuelle optagelser der kunne be- eller afkræfte det, 

at forholdet ikke blev påtalt over for B93 i pausen, 

at BK Avarta ikke rokerede om på deres placering af kontrollører, 

at  kast af konfettirulle nr. 2 fandt sted og at det ikke burde være sket, 

at kast af denne rulle ej heller har været med hensigt om at genere eller skade nogen, 

at denne rulle i øvrigt ikke kan gøre skade, da den er så let, 

at kast af konfettirulle nr. 2 heller ikke var rettet mod nogen, og hvis den har snittet eller været tæt 
på linjedommeren, er dette et rent tilfælde, 

at et bestyrelsesmedlem gerne personligt vil ringe til linjedommeren, og undskylde på vegne af 
B93 fanklubben, 

at der på pågældende tidspunkt efter kast nr. 2, blev råbt og sunget meget, 

at  kampen på dette tidspunkt var lidt ude af kontrol, og det ofte går ud over dommerne, 

at  ansvaret for episoderne måske ikke kan placeres hos BK Avarta’s sikkerhedsfolk og kontrollører, 

at langt de fleste kampe i 2. division bliver afviklet under ordnede forhold og god stemning, 

at B93’s anfører er blevet interviewet og tilføjer kun, at i kampens hede faldt kvaliteten overalt på 
banen og at de sidste 15 min. var en dårlig kamp – både fodbold og afviklingsmæssigt, 

at anføreren løb op til fanklubben som en god anfører, 

at B93 heller ikke ved kast nr. 2 er helt enig i dommerens udlægning.  

 



FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, 
Steven Lustü og Kim Garde Madsen har 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”. 

Senest forud for sæsonen 2018-2019 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 har nul-tolerance overfor brug af kastegenstande. 

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, BK Avarta og B93’s 
redegørelser, at BK Avarta ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der 
under kampen blev kastet med genstande som resulterede i, at linjedommeren blev ramt og kampen blev 
afbrudt kortvarigt.  

BK Avarta pålægges at være objektiv ansvarlig, jf. § 14.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 

Instansen bemærker, at det i BK Avarta’s tilfælde er den anden indberetning instansen sanktionerer indenfor de 
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan 
tilregnes BK Avarta. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 2.500,-. Ved fastsættelse af bøden, har Fodboldens 
Disciplinærinstans især tillagt det skærpende vægt, at linjedommeren faktisk blev ramt, uagtet graden af 
uagtsomhed. Ligeledes er det tillagt vægt, at kampen blev afbrudt på baggrund af episoden. 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, § 14.1, tildeles BK Avarta en bøde på kr. 
2.500, jf. DBUs Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 

 

 Brøndby, den 18. april 2020 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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