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KENDELSE 
 

Afsagt den 26. marts 2023 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

HIK – Esbjerg fB, afviklet den 17. marts 2023 
 
 
SAGEN 
 
Fredag den 17. marts 2023 blev kamp i 2. division mellem HIK og Esbjerg fB spillet på Gentofte Sportspark 
Vest. Kampen sluttede 1-0. 
 
Kampens dommer har efter kampen sendt en indberetning fra kampen i overensstemmelse med retningslinjer 
for dommerne i kampe i Herre-DM og Herre-LP. 
 
  
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Kampens dommer har indberettet, at der fra Esbjerg fB’s tilskuerafsnit bag det ene mål ved indløb blev an-
tændt 3 romerlys. Dommeren har også indberettet, at der fra Esbjerg fB’s tilskuerafsnit i kampens 46. minut 
blev antændt et romerlys og i kampens 81. minut blev antændt ét romerlys. 
 
Dommeren har desuden indberettet, at der i kampens 3. minut var et kanonslag og i kampens 49. minut var 
endnu et kanonslag i Esbjerg fB’s tilskuerafsnit 
 
Endvidere har dommeren indberettet, at der blev kastet en øldåse på banen i kampens 84. minut fra Esbjerg 
fB’s tilskuerafsnit, ligesom der også i kampens 97. og 98. minut blev kastet en øldåse på banen fra Esbjerg 
fB’s tilskuerafsnit. 
 
Kampens dommer har ligeledes indberettet, at HIK alene stillede med én kontrollør foran de mange tilskuere 
fra Esbjerg fB, samt at der kort efter slutfløjt kom mindst 50 personer på banen blandt spillere og dommere. 
 
 
REDEGØRELSE FRA HIK 
 
HIK har været forelagt dommerens indberetning og er anmodet om at sende en redegørelse til Fodboldens 
Disciplinærinstans. 
 
HIK har sendt en redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
 
REDEGØRELSE FRA ESBJERG FB 
 
Esbjerg fB har været forelagt dommerens indberetning og er anmodet om at sende en redegørelse til Fod-
boldens Disciplinærinstans. 
 
Esbjerg fB har sendt en redegørelse til Fodboldens Disciplinærinstans. 
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FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen, Lars W. Knudsen, Niels Erik Sønder-
gård og Steven Lustü har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jens Hjortskov (formand) har ikke deltaget i sagens behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag relateret 
til tilskueradfærd i henhold til reglerne i Divisionsforeningens cirkulære nr. 33 af 2023 om sikkerhed og orden 
på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har tidligere udsendt skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-DM med en 
redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser af cirku-
lære om sikkerhed og orden på stadions. Det fremgår heraf, at Fodboldens Disciplinærinstans har nul-tole-
rance over for anvendelse af pyroteknik på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har desuden øget fokus på kast med genstande mod og på banen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af indberetningen fra kampens dommer samt HIK’s og 
Esbjerg fB’s redegørelser, at HIK har objektivt ansvar for, at der blev antændt pyroteknik og kanonslag i for-
bindelse med kampen, samt for at der blev kastet øldåser på banen, jf. §§ 18.1 og 18.2 i cirkulære om sikker-
hed og orden.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at der i medfør af § 21.2, litra a og b, i Divisionsforeningens cirku-
lære om sikkerhed og orden på stadion er der tale om skærpende omstændigheder, hvis der er kastegen-
stande, der kan forårsage personskade samt hvis der er pyrotekniske effekter af særlig farlig karakter (for 
eksempel kanonslag). 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i HIK’s tilfælde er den første indberetning instansen sankti-
onerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på sta-
dions, der kan tilregnes HIK. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en bøde på 10.000 kroner. Fodboldens Disciplinærinstans har ved fastsættelsen 
af sanktionen blandt andet lagt vægt på, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med kampaf-
viklingen, herunder at der blev solgt øldåser til udeholdet tilskuere, som blev kastet på banen, ligesom der 
blev antændt kanonslag, hvilket Fodboldens Disciplinærinstans finder er skærpende omstændigheder. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 
 

KENDELSE 
 
HIK tildeles en bøde på 10.000 kroner i medfør af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadion § 21.1, § 21.2, litra a og litra b, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af kendelsen, 
jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 26. marts 2023 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jakob Berger Nielsen, næstformand 
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