
KENDELSE 
Afsagt den 28. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Kolding IF – FC Fredericia, afviklet 3. oktober 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 

Torsdag den 3. oktober 2019 blev NordicBet Ligakampen Kolding IF – FC Fredericia spillet på Autocentralen Park 
i Kolding. Kampen sluttede 2-1 til FC Fredericia. 

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 løbet af kampen blev affyret pyroteknik.  

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At der i kampen mellem Kolding IF og FC Fredericia blev observeret følgende. 

At der ved indløb blev affyret romerlys fra Kolding IF’s fanafsnit. 

At romerlyset blev kastet ind udefra. 

At der ved indløb ligeledes blev affyret 3-4 gange røg samt blitz fra FC Fredericias fanafsnit. 

At der i kampens 12. minut blev affyret blitzlys i udebaneafsnittet. 

At der i kampens 34. minut blev affyret 1 romerlys i udebaneafsnittet. 

At der i kampens 71. minut blev affyret 1 romerlys i udebaneafsnittet som blev kastet ind ved den ene 
linjedommer. 

At der i kampens 75. minut blev affyret 2 romerlys i hjemmebaneafsnittet. 

At der i kampens 75. minut blev affyret 4 blitzlys fra udebaneafsnittet. 

At der her blev givet en melding af stadionspeakeren. 

 

REDEGØRELSE FRA KOLDING IF: 

Kolding 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 det er korrekt, at der under indløb blev kastet et romerlys ind udefra. 

At dette ikke er noget Kolding IF kan gøre noget ved. 

At Kolding IF’s sikkerhedschef op til kampen havde haft kontakt med politiet og FC Fredericias sikkerhedschef. 



At der på baggrund af mødet også var politi til stede ved kampen. 

At politiet satte efter vedkommende udenfor stadion. 

At der igen er tale om noget Kolding IF ikke kan gøre noget ved. 

At dette var det eneste romerlys m.v. i Kolding IF’s område. 

At det ligeledes er korrekt, at der var en del pyroteknik i FC Fredericias ende. 

At der også var nogen der blev anholdt for det. 

At Kolding IF havde gjort alt hvad der var muligt for at undgå dette. 

At FC Fredericias personale var der som spottere. 

At der ligeledes var indhentet ekstra kontrollører fra Superligaen. 

At der blev foretaget dobbelt visitation på hele stadion. 

At politiet stod ved siden af, og skrev bøder til dem der blev taget. 

At politiet var meget tilfredse. 

At Kolding IF’s sikkerhedschef ikke mener, at Kolding IF på nogen måde kan gøres ansvarlig for noget af det 
indberettede. 

At Kolding IF har levet op til alle punkter i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. 

At det kun var i FC Fredericias ende det skete. 

 

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 bekræfter dommerens indberetning. 

At der i forbindelse med kampen har været et tæt samarbejde mellem Kolding IF og FC Fredericia. 

At stadion blev gennemgået i dagene op til kampen og på selve kampdagen. 

At der blev foretaget en grundig visitation af Kolding IF’s vagtfolk. 

At der efterfølgende blev foretaget en grundig visitation af FC Fredericias egne vagtfolk. 

At der inden kampen blev pågrebet personer som blev afvist. 

At der minimum blev pågrebet to personer som affyrede pyroteknik. 

At disse personer er blevet sigtet af politiet og ligeledes vil modtage et krav fra FC Fredericia. 

At personerne samtidigt vil modtage en karantænestraf. 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü 
har deltaget i sagens behandling. 

Stig Pedersen 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”. 



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 pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, Kolding IF’s og FC Fredericias 
redegørelser, at Kolding IF ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da der 
under kampen blev affyret pyroteknik i strid med §12.1. 

Instansen bemærker, at det i Kolding IF’s tilfælde er den 6. indberetning instansen sanktionerer indenfor de 
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan 
tilregnes Kolding IF. 

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 Kolding IF en bøde på kr. 2.500, 
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7.  

 

Brøndby, den 28. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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