
KENDELSE 
Afsagt den 7. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Skovshoved IF – FC Helsingør, afviklet 3. august 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 3. august 2019 blev 2. divisionskampen Skovshoved IF – FC Helsingør spillet på Skovshoved I P. 
Kampen sluttede 1-0 til FC Helsingør. 

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 efter 8 minutter blev antændt 2 stk. romerlys i FC Helsingørs fanafsnit. 

 

REDEGØRELSE FRA SKOVSHOVED IF: 

Skovshoved 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 til kampen mod FC Helsingør havde Skovshoved modtaget besked om at FC Helsingør forventede at 
mellem 150 og 200 tilskuere ville tage med til kampen. 

At Skovshoved IF derfor foruden 2 vagter fra Klik Security, som er der hver gang Skovshoved IF spiller hjemme, 
havde 4 af Skovshoved IF’s egne vagter til at koncentrere sig om den store indgang for at visitation kunne 
foregå så problemfrit som muligt. 

At Klik Security altid ager sig af visitation ved indgangen og dette var således også tilfældet denne gang. 

At den sidste rundering foregik klokken 14:30 hvor der var en gruppe FC Helsingør-tilhængere der opholdt sig 
på Exnersvej hvor indgangen var lukket. 

At FC Helsingør-tilhængerne fik besked på at bruge den anden indgang. 

At vagterne konfiskerede 2 flasker, 2 konfettirør, creperuller i posevis og et par lange rør der formentlig var til 
flag. 

At der ikke blev fundet fyrværkeri. 

At der cirka 8-10 minutter inde i kampen blev antændt 2 stk. romerlys midt imellem FC Helsingørs tilskuere til 
venstre for Skovshoved IF’s filmplatform hvor en vagt stod. 

At det var umuligt at se hvem der stod blandt FC Helsingørs tilskuere. 



At pyroteknikken blev slukket efter 40-45 sekunder da Skovshoved IF’s personale kom stormende fra begge 
sider. 

At personalet efter kampen fandt pyroteknikken presset ned i græsplænen. 

At den ene Klik-vagt kender til FC Helsingørs fans. 

At det på grund af måden hvorpå pyroteknikken blev tændt er umuligt at pege nogen ud midt i klumpen af 
40-50 FC Helsingør-tilhængere. 

At FC Helsingørs fanhjemmeside har skrevet om episoden og erkendt at det var FC Helsingørs fans der 
brændte fyrværkeri af. 

At den ene Klik-vagt i resten af kampen blev sat fast på området med FC Helsingørs tilhængere. 

At der ikke var nogle problemer i resten af kampen eller bagefter.  

At Klik-Security mener, at pyroteknikken må være blevet placeret inden kampen. 

At porten låses klokken 13:30 når Klik kommer. 

At der alternativt er blevet kastet noget over hegnet. 

At alle blev visiteret og der ikke var noget der tiltrak mistanke. 

At der ej heller blev observeret nogen der luskede rundt. 

At der heller ikke blev fundet pakker da runderingen skete. 

At der den pågældende dag var mange folk på anlægget. 

At det ellers forløb uden problemer.  

 

REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR: 

FC Helsingør 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 blev antændt 2 stk. romerlys efter 8 minutter i FC Helsingørs fanafsnit. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen 
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”. 

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, Skovshoved IF’s og FC 
Helsingørs redegørelser, at Skovshoved IF ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions”, da der løbet af kampen blev antændt pyroteknik. 

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



Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.  

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 14.1, tildeles Skovshoved IF en advarsel, jf. 
DBUs Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 
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