
KENDELSE 
 

Afsagt den 17. oktober 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Helsingør – AGF, afviklet 29. september 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 29. september 2017 blev ALKA Superligakampen FC Helsingør – AGF spillet på Helsingør Stadion. 
Kampen sluttede 5-1 til AGF. 
 
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 ved tre lejligheder under kampen blev kastet genstande fra FC Helsingørs 
fanafsnit mod en AGF-spiller, og at der ved en enkelt lejlighed blev antændt pyroteknik blandt FC Helsingørs 
fans. I AGF’s fanafsnit blev der ved tre lejligheder antændt pyroteknik. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der fra AGF’s fanafsnit bag det ene mål blev affyret: 

- 1 romerlys i minut 24 
- 5 romerlys i minut 29 
- 1 romerlys i minut 45 

 
At der fra FC Helsingørs fanafsnit på den ene langside blev affyret 3 stk. romerlys i 46. minut. 
 
At der fra FC Helsingørs fanafsnit i det 26. minut blev kastet minimum to lightere og fire fadøl efter en 
opvarmende AGF-spiller. 
 
At der fra FC Helsingørs fanafsnit i det 46. minut blev kastet minimum tre lightere og to fadøl efter samme AGF-
spiller, der stadig varmede op. 
 
At der fra FC Helsingørs fanafsnit i det 56. minut blev kastet yderligere minimum en lighter og en fadøl efter 
samme AGF-spiller, der stadig løb og varmede op. 
 
At såvel i 26., 46. og 56. minut tog 4. dommeren kontakt til en kontrollør, der stod i nærheden af spillerboksene, 
(lidt væk derfra, så 4. dommeren måtte opsøge ham), men denne undskylder sig med, at han ikke kan gøre 
noget, og at de i øvrigt ikke har flere kontrollører, der kan allokeres til det respektive fanområde. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR 
 
FC Helsingør 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 der generelt var en rigtig god stemning og fin afvikling af kampen, men kan konstatere, at det er lykkedes at 
få enkelte romerlys ind på stadion. 



At omkring situationen med spilleren, så kom der straks ekstra kontrollører til området. Og i perioden fra 46. minut 
til 56. minut var der således også fem civile betjente og direktøren til stede. Situationen blev pacificeret efter 46. 
minut, men da der i 56. minut er tendens til yderligere opblussen, markerer direktøren selv ved hjælp af 
videofilmning af gruppen fra hans telefon at man er obs på dem. Derfra blev yderligere tiltag stoppet.  
 
At direktøren ikke skal kunne sige hvorfor kontrolløren, der stod mellem de to spillerbokse har ageret som han 
har gjort. Dette er dog stik imod retningslinjerne, og vedkommende er således fremadrettet flyttet fra denne 
opgave. Dette blev i øvrigt allerede foranstaltet efter kampen, da direktøren blev gjort opmærksom på 
problematikken. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AGF 
 
AGF 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 det er korrekt at der i de, af kampens dommer nævnte tidspunkter, blev anvendt pyroteknik på tribunen, 
hvor AGF’s tilhængere var placeret. 
 
At der i det 24. minut blev antændt et romerlys umiddelbart efter en scoring. Ca. 5-6 minutter senere scores der 
igen, og i den forbindelse antændes der 4-5 romerlys. Lige inden pausen bliver der igen scoret, og der tændes 
et romerlys mere i afsnittet. Alle tre hændelser foregik roligt og uden fare for andre mennesker.  
 
At der var op til kampen udvekslet diverse oplysninger omkring det forventede antal fans, samt hvilke typer af 
fans man kunne forvente at få besøg af. I den forbindelse mener AGF Sikkerhedschef ikke at tre personer til at 
visitere i udebaneafsnittet er tilstrækkeligt. Der var rigtig god service/kommunikation fra den udebaneansvarlige 
og de vagter der var på arbejde, men flere til at visitere ville være at foretrække. 
 
At i forbindelse med de tre episoder, hvor der blev anvendt pyroteknik, lykkedes det desværre ikke at pågribe 
nogen, da der ikke var noget overvågning eller vagter på tribunen. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Stephan Schors 
og Steven Lustü 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”. 
 
Forud for sæsonen 2017-2018 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 pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, FC Helsingørs og AGF’s 
redegørelser, at FC Helsingør ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der 
tre gange i løbet af kampen blev kastet genstande efter en AGF-spiller, og at der ved en enkelt lejlighed blev 
antændt pyroteknik blandt FC Helsingørs fans. 
 
Instansen bemærker, at der i FC Helsingørs tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den tredje 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes FC Helsingør. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 35.000. 
 
 

**** 



 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 
KENDELSE 

 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 16.1, tildeles FC Helsingør en bøde på kr. 
35.000, jf. DBUs Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBUs Love § 31.3, nr. 1. 
 
 
 

Brøndby, den 17. oktober 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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