
KENDELSE 
Afsagt den 18. april 2020 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

HIK – BK Frem, afviklet 8. marts 2020 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Lørdag den 7. marts 2020 blev 2. divisionskampen HIK – BK Frem spillet på Gentofte Sportspark. Kampen sluttede 
1-1. 

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 to situationer blev antændt pyrotekniske artikler. Begge klubber er blevet 
foreholdt dommerens indberetning og på den baggrund fremsendt redegørelser.   

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren indberettede følgende: 

at  BK Frem’s tilhængere ad to omgange havde pyroteknik fremme, 

at første gang var ved indmarch, 

at  der i den forbindelse blev antændt 5 pyrotekniske artikler, 

at  anden gang var ved scoring til 0-1 i det 58. min., 

at der denne gang blev antændt et styks pyroteknik. 

 

REDEGØRELSE FRA HIK 

HIK, har været forbeholdt dommer Jonathan Garcia Niltons indberetning og fået mulighed for at redegøre for 
de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:  

at  det er korrekt indberettet af dommer,  

at der blev anvendt pyroteknik på udebaneafsnittet bag mål, 

at det blev holdt i hånden, 

at det blev betragtet som en hyldest/glæde over at sæsonen endelig var i gang igen, 

at ingen spillere, dommere eller tilskuere var i fare på de pågældende tidspunkter, 

at der derfor ikke var en indgriben fra kamppersonalet, 

at HIK ikke, ved hjemmekampe, har et vagtselskab eller eksterne kontrollører, 

at HIK altid har en uddannet sikkerhedsperson og derudover et antal voksne personer som 
hjælper med at holde ro og orden. 



 

REDEGØRELSE FRA BK FREM 

BK Frem har ligeledes 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 blev observeret 3 mænd, hvoraf den ene havde et BK Frem halstørklæde på, 

at  de antændte 5 pyrotekniske artikler ved spillernes indløb til kampen, 

at disse blev antændt for neden af tribunen, 

at den ene af disse 3, antændte endnu et romerlys ved BK Frem’s scoring ved det 58. min., 

at  det denne gang var foran tunnelen til tribunes bagdør, 

at de 3 overtrædere, ikke er en del af klubbens fanmiljø, 

at BK Frem endnu ikke har fået identificeret de 3 mænd, da billeder fra fotograf og videobilleder 
ikke er helt skarpe, 

at  BK Frem forsøger via andre kanaler at få klarhed over hvem disse er, da der er kommet 
anonyme tilbagemeldinger, 

at BK Frem tager skarpt afstand fra brugen af pyroteknik, 

at BK Frem har indskærpet over for klubbens tilhængere, både på hjemmeside, fan forums på 
sociale medier samt kampprogrammer, 

at BK Frem normalt ikke har udfordringer med dette, hverken til udekampe eller hjemmekampe, 

at BK Frem slår hårdt ned på sådanne overtrædelser med et års karantæne, både ude og 
hjemme, når disse 3 mænd er identificeret, 

at det skal oplyses, at der ikke var nogen form for visitation ved billetsalget på trods af over 700 
tilskuere, 

at Der ikke var nogen synlige kontrollører på stadion som greb ind over de 3 pyromaner, 

at det kan være svært at konstruere og helt finde hoved og hale i episoden, 

at BK Frem beklager at hændelsen skete på en fin dag med god fodbold og god stemning. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, 
Steven Lustü og Kim Garde Madsen 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, HIK og BK Frem’s redegørelser, 
at HIK ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der under kampen blev 
antændt pyrotekniske artikler.  

HIK pålægges at være objektiv ansvarlig, jf. § 14.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 



Instansen bemærker, at det i HIK’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 HIK. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det 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 stadions”, § 14.1, tildeles HIK en bøde på kr. 2.500, jf. 
DBUs Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 

 

 Brøndby, den 18. april 2020 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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