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KENDELSE 
 

Afsagt den 4. maj 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Vejle Boldklub - Baneforhold  
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
DBU’s Licensadministration har til Fodboldens Disciplinærinstans indberettet, at Vejle Boldklub i to sæsoner i træk 
ikke har overholdt kravene til banestandarder i henhold til Manual for Herre-DM Superliga.  
 
Det fremgår videre af indberetningen, at DBU’s Licensadministration ved gennemgang af licensansøgninger til 
sæsonen 2022/2023 har konstateret, at Vejle Boldklub ikke har efterlevet punkt 7.4.8.3 i Manual for Herre-DM 
Superliga sæson 2022/2023 omkring banestandarder for græs- og hybridbaner.  
 
DBU’s Licensadministration har vedlagt Divisionsforeningens ligabanetest til brug for licensansøgning for sæson 
2021/22 samt Divisionsforeningens ligabanetest til brug for licensansøgning for sæson 2022/23. 
 
Da der er tale om manglende overholdelse af B-krav i Manuel for Herre-DM Superliga sæson 2022/2023 har 
DBU’s Licensadministration i medfør af manualens punkt 3.2.2 sendt indberetningen til Fodboldens Disciplinær-
instans. 
 
Det følger af punkt 3.2.2 i Manual for Herre-DM Superliga sæson 2022/2023, at hvis et B-krav eller konkrete pligter 
eller krav i licenssystemet ikke efterleves, kan Fodboldens Disciplinærinstans træffe disciplinære foranstaltninger 
over for den pågældende klub ved tildeling af misbilligelse eller advarsel eller ved idømmelse af bøde. 
 
Det følger videre af punkt 7.8.4.3 i Manual for Herre-DM Superliga 2022/2023, at  

’en bane, som ikke har bestået testen to sæsoner i træk og herunder ikke har bestået to eller flere 
hårde parametre og/eller det samlede vægtede gennemsnit i to på hinanden følgende tests, vil re-
sultere i manglende opfyldelse af B-kravet, med deraf følgende disciplinære sanktioner. For så vidt 
angår de hårde parametre anses licenskravet for ikke at være opfyldt, når minimum ét ikke-bestået 
parameter er det samme i to på hinanden følgende ikke-beståede rapporter.’ 

 
  
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB 
 
Vejle Boldklub har været foreholdt indberetningen fra DBU’s Licensadministration. 
 
Først har Vejle Boldklubs greenkeeper til Fodboldens Disciplinærinstans oplyst, at der er en klar plan for at for-
bedre baneforholdene på Vejle Stadion, idet Vejle Kommune i samarbejde med Vejle Boldklub i sommeren 
2022 vil anlægge helt ny hybridbane. Vejle Boldklubs greenkeeper har desuden redegjort for en række af de 
tiltag, der iværksættes for forbedre forholdene. 
 
Herefter har Fodboldens Disciplinærinstans modtaget en udateret skrivelse fra Vejle Boldklub, der er en skriftlig 
kommentar fra Vejle Boldklub til Divisionsforeningen om ligabanetest af Vejle Stadion. Det fremgår af skrivelsen, 
at repræsentanter fra Divisionsforeningen den 1. oktober 2021 udførte ligabanetest af Vejle Stadion. Repræsen-
tanterne fra Divisionsforeningen dumpede Vejle Stadion, fordi banen ikke opfyldte et tilstrækkeligt antal af de 
hårde tilstandskrav. Det fremgår videre af skrivelsen, at Vejle Boldklub har anført en række væsentlige forhold, 
der var årsag til at Vejle Stadion ikke kunne leve op til kravene, herunder at der kort tid forud for ligabanetesten 
havde været to 3F Superligakampe og en ungdomslandskamp, samt at der havde været kraftigt nedbør. 
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Endvidere har Vejle Boldklub telefonisk oplyst, at klubben ikke er blevet pålagt en bøde på 100.000 kroner, som 
det har fremgået af medierne samt af referat af møde den 31. januar 2022 i Økonomiudvalget i Vejle Kommune. 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Neils Erik 
Søndergård har deltaget i sagens behandling.  
 
Steven Lustü og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det af DBU’s love § 21.4, nr. 2, fremgår, at disciplinærinstansen har 
til opgave at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med DBU’s loves § 30.1, nr. 1 og 3, over 
for klubber i Herre-DM’s øverste og næstøverste række og i Kvinde-DM’s øverste række, hvis konkrete forhold 
eller krav i DBU’s klublicenssystem ikke efterleves. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at det følger af punkt 3.2.1 i Manual for Herre-DM Superliga 
2022/2023, at Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til at fastsætte disciplinære sanktioner i sager om 
manglende efterlevelse af B-krav i manualen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at Vejle Boldklub to sæsoner i træk ikke har bestået Divisionsforeningens 
ligabanetest. Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at Vejle Boldklub har bestået 6 ud af 9 hårde tilstands-
krav, men at ’Skridstyrke’ og ’Plantedække’ i begge ligabanetest og dermed i begge sæsoner ikke er bestået. 
På den baggrund vurderer Fodboldens Disciplinærinstans, at Vejle Boldklub ikke har efterlevet punkt 7.8.4.3 om 
B-krav vedrørende banestandarder for græs- og hybridbaner i Manual for Herre-DM Superliga sæson 2022/2023. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en bøde på 25.000 kroner. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Vejle Boldklub tildeles en bøde på 25.000 kroner for overtrædelse af punkt 7.8.4.3, jf. punkt 3.2.2 i Manual for 
Herre-DM Superliga 2022/2023, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Vejle Boldklub for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 4. maj 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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