
KENDELSE 

Afsagt den 29. oktober 2020 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

B 93 – Næsby BK, afviklet 17. oktober 2020 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 17. oktober 2020 blev 2. divisionskampen B 93 – Næsby BK spillet på Østerbro Stadion i København. 
Kampen sluttede 2-3 til Næsby BK. 

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 under kampen blev tændt pyroteknik på tribunen. 

At pyroteknikken var håndholdt og under kontrol. 

At der umiddelbart blev bemærket 3-4 stk. pyroteknik fra hjemmeholdets fans. 

 

REDEGØRELSE FRA B 93 

B 93 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 dommeren har ret i at der blev brugt 3 stk. pyroteknik, som var håndholdt, midt oppe på tilskuertribunen. 

At pyroteknikken efter cirka 20 sekunder blev lagt ned på gulvet. 

At B 93 estimere, at det skete cirka 40 meter fra den nærmeste sidelinje. 

At B 93’s sikkerhedsfolk identificerede de 3 gæster meget hurtigt. 

At det var tilskuere fra Herlev Ishockey Klub som var på Østerbro Stadion for første gang.  

At det blev påtalt, at det ikke var lovligt, og dette undskyldte de mange gange og forklarede, at det 
tilsyneladende er tilladt og ofte benyttet ved ishockeykampe. 

At B 93 ikke mente at dette var en god undskyldning. 

At alle tilskuere er registrerede, og dermed kan B 93 yderligere kontakte de 3 personer såfremt der er behov for 
at tage et fælles møde med dem i Brøndby. 



At B 93 har video af situationen. 

At som dommeren også noterer, så var pyroteknikken holdt i hånden og under kontrol. 

At der blev ringet til en repræsentant fra Østerbro Stadion mandagen efter kampen og spurgt ind til om der 
var nogle skader. 

At det var der ikke. 

At pyroteknikken stadig lå på cementgulvet på tilskuerpladserne hvor de var blevet benyttet.  

At B 93’s normale sikkerhedspersonale var til stede ved kampen, inkl. B 93’s sikkerhedschef. 

At episoden skete for hurtigt til at de kunne gribe ind. 

At B 93 påtænker at øge spotkontrollen ved indgangen. 

At dette især gør sig gældende for personer som B 93 ikke kender eller har set tidligere. 

At B 93’s egne trofaste fans kender alle regler. 

At B 93 dog samtidigt skal indføre en ny advarsel på storskærmen og bede stadionspeakeren om at gentage 
forbud mod pyroteknik ved samtlige hjemmekampe i resten af 2020. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, 
Kim Garde Madsen 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 og B 93’s redegørelse, at B 93 
ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da der under kampen blev antændt 
pyroteknik. 

Instansen bemærker, at det i B 93’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 B 93. 

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”, § 17.1, tildeles B 93 en advarsel, jf. DBUs Love, 
§ 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 



 

Brøndby, den 29. oktober 2020 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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