
KENDELSE 
 

Afsagt den 19. juni 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Fredericia – Silkeborg IF, afviklet 03. maj 2019 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Fredag den 03. maj blev NordicBet ligakampen FC Fredericia – Silkeborg IF spillet på Monjasa Park i Fredericia. 
Kampen sluttede 1-0 til Silkeborg IF.  
 
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 umiddelbart inden kampstart blev affyret pyroteknik af FC Fredericias 
fans samt at der var visse tilskuermæssige problemer ved Silkeborg IF’s fans.  
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der blev observeret minimum fire romerlys umiddelbart inden kampstart i tilskuersektionen som FC 
Fredericias tilskuere opholdt sig i. 
 
At hændelsen ikke forsinkede kampen. 
 
At i forlængelse af Silkeborg IF’s scoring fjernede Silkeborg IF’s tilskuere flere af de hegn der omkransede 
spillerpladsen. 
 
At enkelte tilskuere passerede hegnene og trådte ind på græsset. 
 
At disse tilskuere ikke krydsede linjen til banen. 
 
At hændelsen medførte et ophold i spillet på cirka et minut. 
 
At kampen efterfølgende blev genoptaget.  
 
REDEGØRELSE FRA FC FREDERICIA 
 
FC Fredericia har været forbeholdt 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 16 mand der visiterede alle fans inden de kom ind. 
 
At FC Fredericia havde været i kontakt med Divisionsforeningen og fået tilladelse til at skyde 4-6 stk. kold røg 
af. 
 
At FC Fredericia ligeledes informerede dommeren herom. 
 
At FC Fredericia fik fat i en person som affyrede et romerlys. 
 
At personen blev sigtet af politiet.  
 



At vedrørende hegnet i udebaneafsnittet, så er det rigtigt, at hegnet gik i stykker da Silkeborg IF scorede 
målet. 
 
At dette skyldes, at der kom et stort tryk bagfra hvilket hegnet ikke kunne holde til. 
 
At hegnet gav efter og de tilskuere der befandt sig forrest blev trykket ud på banen.  
 
At tilskuerne hurtigt blev skubbet tilbage. 
 
At personalet forsøgte at reparere hegnet med strips. 
 
At Silkeborg IF’s fans ødelagde flere skilte og hegn under kampen.  
 
 
REDEGØRELSE FRA SILKEBORG IF 
 
Silkeborg IF har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Silkeborg IF stillede med 4 kontrollører for at være spottere til kampen hvor det forventede antal tilskuere fra 
Silkeborg IF var 3-400. 
 
At Silkeborg IF’s sikkerhedschef i dagene op til kampen flere gange talte med FC Fredericias sikkerhedschef. 
 
At FC Fredericias sikkerhedschef fortalte, at der mod hans vilje ville blive flyttet rundt på tilskuerplaceringerne 
på Monjasa Park, således at det normale gæsteafsnit ville blive tildelt FC Fredericias egne tilskuere. 
 
At dette var for at skabe mere stemning tæt på loungen. 
 
At tilskuerne således blev placeret under tag og på en tribune med niveauinddelte pladser på fast underlag. 
 
At Silkeborg IF’s tilskuere derfor skulle stå bag det ene mål og cirka 30 meter op ad den ene langside. 
 
At dette område var uden overdækning. 
 
At i dette område er der kun plads til tilskuere i baneniveau og øverst på græsvolden. 
 
At græsvolden i øvrigt var beklædt med store reklamebannere og ikke måtte betrædes. 
 
At spillepladsen var afgrænset med et lettere, cirka 80 cm højt, trådhegn, som var ophængt på stolper med 
cirka 2.5 meters mellemrum. 
 
At trådhegnet var ophængt på 3 små u-profiler på stolperne.  
 
At der på trådhegnet var opsat bandereklamer. 
 
At adgangsforholdene til afsnittet var sådan, at tilskuerne for at komme ned til det tildelte område, skulle 
passere meget tæt forbi det afsnit hvor FC Fredericias fans allerede havde taget opstilling. 
 
At Silkeborg IF’s sikkerhedschef fik oplyst, at udover FC Fredericia-tilhængere, så var der ligeledes fans fra FC 
Midtjylland, Vejle Boldklub og Brøndby IF’s mere hardcore tilhængere.  
 
At der blev råbt ukvemsord efter Silkeborg IF’s tilhængere. 
 
At nogle af tilskuerne lod sig påvirke heraf. 
 
At kontrollørerne hurtigt fik Silkeborg IF’s tilskuere til at gå over mod det afsnit hvor de skulle være. 
 
At det opsatte hegn viste sig at være uegnet som afspærring når der kommer tryk fra tilskuerne bag det.  
 



At sådan som tilskuerne var placeret, måtte de stå i flere rækker bag hinanden. 
 
At ud for den store gruppe på langsiden hoppede hegnet ud af beslagene på grund af trykket fra tilskuerne. 
 
At Silkeborg IF’s sikkerhedschef fik udleveret en del plastikstrips hvorefter han fastgjorde hegnet efter det var 
løftet op i beslagene.  
 
At Silkeborg IF’s spillere i forbindelse med scoringen fejrede dette ved at løbe ned forbi tilhængerne hvorefter 
der kom fremdrift mod hegnet. 
 
At dette resulterede i at hegnet hoppede ud af de små u-jern på stolperne hvor hegnselementerne var 
hængt op.  
 
At to tilskuere bag målet kom lettere til skade da hegnet kollapsede i forbindelse med scoringen. 
 
At disse tilskuere straks gik tilbage på den anden side af hegnet. 
 
At manden som blev trykket ind over hegnet slog skinnebenet. 
 
At en anden tilskuer slog hul på hånden. 
 
At hegnet efterfølgende blev løftet på plads i beslagene og tilskuerne forblev på tilskuerarealet udenfor. 
 
At der ikke var tilskuere på banen.  
 
At da kampen blev fløjtet af løb Silkeborg IF’s spillere igen ned til den store gruppe tilhængere. 
 
At trykket på hegnet igen blev for stort, hvorfor to elementer blev trykket ud af beslagene og væltede ud mod 
banen, hvor en tilskuer faldt ned ovenpå uden at komme til skade.  
 
At sikkerhedsfolkene formåede at holde tilskuerne bag hegnet. 
 
At alle tilskuerne forlod pladsen efter cirka 10-15 minutter. 
 
At der skete tilbageholdelse af tilskuerne i yderligere 15 minutter til politiet havde fået sikret udkørslen uden at 
FC Fredericias tilhængere kunne skabe ravage.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har deltaget 
i sagens behandling. 
 
Stig Pedersen og Steven Lustü 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 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 pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, FC Fredericia og Silkeborg IF’s 
redegørelser, at FC Fredericia ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der 
under kampen blev antændt pyroteknik i strid med §12.1 
 
Instansen bemærker, at det i FC Fredericias 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 FC Fredericia 
 



Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 2.500. 
 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles FC Fredericia en bøde på kr. 
2.500, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 

 
 

Brøndby, den 19. juni 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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