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KENDELSE 

 

Afsagt den 1. juli 2019 

 

af 

 

Fodboldens Appelinstans 

 

i Sag nr. 4/2019: 

 

Vendsyssel FF’s appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. maj 2019 

 

Appelinstansen bestod af Henrik Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen.   

 

KLAGEN 

Vendsyssel FF har ved mail af 28. maj 2019 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. maj 2019 
for Fodboldens Appelinstans. Ved kendelsen blev Vendsyssel FF ikendt en bøde på 10.000 kr. med henvisning 
til en episode under Superligakampen 11. februar 2019 mod FC Midtjylland på Nord Energi Arena, hvor en 
tilskuer på udebaneafsnittet kastede en genstand, der ramte den ene linjedommer.  

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse lød som følger: 

”Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Vendsyssel FF en 
bøde på kr. 10.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).” 

Som begrundelse for kendelsen anførte Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet: 

 ”Det fremgår af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion” §1.1 at ”i Herre-DM og i de afsluttende 
runder i Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, uden 
at spillere, officials og tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare og uden, at der sker skade 
på bygninger og løsøre.”  

Endvidere fremgår det af §7.1 at ”den arrangerende klub er ansvarlig for at engagere et tilstrækkeligt 
antal kvalificerede kontrollører og sikre en intern organisation, som muliggør, at klubben før, under og 
efter kampen kan bidrage til ro og orden på stadion.” 

Afslutningsvis fremgår det af §14.1 om klubbernes ansvar at ”det er den arrangerende klubs ansvar at 
anvende stadions fysiske indretning og bemanding, jf. §3, til at bidrage til en rolig, forsvarlig og ordent-
lig afvikling af kampene.” 
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Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, videoobservatørind-
beretningen, Vendsyssel FF og FC Midtjyllands redegørelser, at Vendsyssel FF ikke har levet op til §1.1 
i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, da kontrollørerne omkring udebaneafsnittet i perioden 
op til episoden befandt sig i et hjørne uden at holde opsyn med FC Midtjyllands fans. 

Instansen bemærker, at det i Vendsyssel FF’s tilfælde er den 2. indberetning instansen sanktionerer 
indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadion”, der kan tilregnes Vendsyssel FF. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000.” 

Som bilag til appelskrivelsen har Vendsyssel FF fremlagt videoklip visende den i sagen omtvistede episode. 

Supplerende har Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat fremsendt kopi af de sagsakter, der indgik ved 
sagens behandling i disciplinærinstansen, heriblandt en af Divisionsforeningen ved mails af 18. juli og 30. 
oktober 2018 til Vendsyssel FF meddelt dispensation for sæsonen 2018/2019 fra kravet i sikkerhedscirkulæ-
ret om finmasket net omkring udebaneafsnittet. Det fremgår heraf, at dispensationen blev givet som følge 
af stadionombygning på Nord Energi Arena. Herudover har disciplinærinstansens sekretariatet på anmodning 
fra Fodboldens Appelinstans fremsendt kopi af disciplinærinstansens kendelse af 20. maj 2019 vedrørende 
FC Midtjylland, hvorved denne klub blev ikendt en bøde på 30.000 kr. for samme episode i kampen den 11. 
februar 2019, som begrundede sanktioneringen af Vendsyssel FF.  

For så vidt angår den meddelte dispensation til Vendsyssel FF fra kravet om sikkerhedsnet har Divisionsfor-
eningen på forespørgsel fra Fodboldens Appelinstans oplyst, at dispensationen ikke blev givet på nærmere 
angivne betingelser, samt at Divisionsforeningen ikke på baggrund af episoden under kampen den 11. februar 
2019 fandt anledning til at foretage sig yderligere i forhold til dispensationen.  

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans.  

--- 

Vendsyssel FF har nedlagt principal påstand om frifindelse og subsidiær påstand om nedsættelse af den ved 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. maj 2019 ikendte bøde på 10.000 kr.   

Til støtte for frifindelsespåstanden har Vendsyssel FF overordnet gjort gældende, at klubben ikke i forbindelse 
med afviklingen af hjemmebanekampen den 11. februar 2019 mod FC Midtjylland overtrådte sikkerhedscir-
kulæret, og klubben har i denne forbindelse og samtidigt til støtte for den subsidiære påstand navnlig gjort 
gældende:  

At  FC Midtjylland var tildelt et tilskuerafsnit, som var sikret på en sådan måde, at det ikke uden videre var 
muligt for udefrakommende tilskuere at tiltvinge sig adgang til dette. 

At Vendsyssel FF havde et tilstrækkeligt antal kontrollører på opgaven, og at disse havde fuldt opsyn med 
FC Midtjyllands fans og hurtigt reagerede, da kastet havde fundet sted.   

At  kampen, indtil kastet fandt sted, havde været afviklet i en rolig og afbalanceret atmosfære, hvorfor 
det ikke forud for episoden var skønnet nødvendigt at placere kontrollører foran og med front mod 
udeholdets tilskuere. Efter episoden blev kontrollører derimod opstillet på en sådan måde.   
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APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Appelinstansen bemærker, at Vendsyssel FF har fået dispensation fra kravet om finmasket net uden om ude-
baneafsnittet, og at dette øger kravet til agtpågivenhed og synlighed i relation til øvrige sikkerhedsforanstalt-
ninger, herunder navnlig kontrollørernes virke. 

Appelinstansen finder, at det må antages, at der har været det fornødne antal kontrollører til stede, og at 
disse efterfølgende har grebet relevant ind, men kontrollørerne har ikke i forbindelse med den omhandlede 
episode været placeret hensigtsmæssigt ud fra en præventiv synsvinkel. 

På denne baggrund tiltræder Appelinstansen, at sikkerhedscirkulæret er overtrådt, og Appelinstansen finder 
ikke grundlag for at nedsætte bøden. 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse stadfæstes derfor. 

Appelinstansen finder samtidig anledning til at bemærke, at Fodboldens Disciplinærinstans burde have fore-
taget partshøring af Vendsyssel FF, i det omfang Disciplinærinstansen har indhentet faktiske oplysninger af 
betydning for afgørelsen, som Vendsyssel FF ikke var bekendt med indgik i sagen. 

 

KENDELSE 

 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse stadfæstes. 

 

Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s loves § 32.1, jf. DIF’s loves § 24, stk. 1, indbringes for DIF’s 
Appelinstans inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. 

 

 

Brøndby, den 1. juli 2019 

 

 

Bloch Andersen 

 

Finn Lautrup                                    Jens Otto Johansen 


