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SønderjyskE - Hvidovre IF afviklet den 5. december 2021 
 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 5. december 2021 blev Sydbank Pokalkampen mellem SønderjsykE og Hvidovre IF spillet på 
Sydbank Park I Haderslev. Kampen sluttede 1-0 til SønderjsykE.  
 
Efterfølgende har dommeren foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der blev affyret pyroteknik af fans fra Hvidovre IF. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der blev observeret to hændelser under kampen mellem SønderjyskE og Hvidovre IF i Hvidovre IF’s afsnit. 
 
At der under indløb blev afbrændt 2 stk. romerlys i Hvidovre IF’s afsnit. 
 
At der i kampens 48. minut blev afbrændt 1 stk. blitzlys i Hvidovre IF’s afsnit. 
 
 
REDEGØRELSE FRA SØNDERJYSKE 
 
SønderjyskE har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At der var 43 fans i udebaneafsnittet. 
 
At området/sektionen blev tjekket inden dørene blev åbnet, hvor man ikke fandt noget pyroteknik eller 
lignende. 
 
At SønderjyskE havde 10 kontrollører påsat i udebanesektionen, og der var ingen spottere fra Hvidovre IF. 
 
At der blev lavet en grundig visitering i henhold til reglerne, og at der var videoovervågning på visiteringen, 
hvor der blev holdt øje med at kontrollørernes visitering blev udført korrekt. 
 
At flag, bannere og tifo m.v. blev tjekket grundigt. 
 
At under affyring af pyroteknikken, var det muligt at identificere den ene med romerlys, og denne person blev 
overgivet til politiet. 
 
At de andre tilfælde hverken kan ses på video eller blev set af kontrollører da det skete under Hvidovre IF’s 
bannere. 
 



 
 
 
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF 
 
Hvidovre IF har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Hvidovre IF kan bekræfte, at det indberettede er forekommet. 
 
At inden pokalkampen havde sikkerhedscheferne i SønderjyskE og Hvidovre IF haft en dialog omkring 
medrejsende spottere til kampen, men dette blev fravalgt grundet netop denne dialog og information om 
hvilke 2-3 typer der eventuelt skulle holdes et ekstra øje på. 
 
At Hvidovre IF i de seneste år ikke har haft udfordringer med sine fans på udebane udenfor Storkøbenhavn, da 
der sjældent har været arrangeret busture til disse på grund af manglende tilslutning. 
 
At Hvidovre IF’s fanklub til pokalkampen mod SønderjyskE havde modtaget et sponsorat til dækning af 
busturen, så de kunne tilbyde en billig tur til Sønderjylland til klubbens medlemmer og følgere. 
 
At grundet dette var der derfor flere ”typer” med, som normalt ikke ville tage turen på egen hånd, og nogle 
stykker der normalt ellers havde valgt Brøndby-kampen fremfor Hvidovre. 
 
At et medlem fra bestyrelsen af fanklubben havde fået nys om, at der muligvis var nogle, der ville medbringe 
og affyre et aller andet, hvorefter vedkommende kontaktede SønderjyskE’s vagter om at de skulle være 
ekstra påpasselige ift. dette i visiteringen. 
 
At der fra Hvidovre IF’s side vil være en kraftig opfordring til selvjustits i fanklubben fremover, og ved eventuelt 
gentagelsestilfælde i fremtiden, vil dette have konsekvens af forskellig karakter for alle medlemmer i 
fanklubben der benytter faciliteterne på stadion både inde og ude. 
 
At Hvidovre IF er rigtigt ærgerlige over denne hændelse, og man tager afstand fra brug af alle former for 
pyroteknik. 
 
At Hvidovre IF efterfølgende har modtaget nedenstående tilbagemelding fra sikkerhedschefen i SønderjyskE 
om hændelsesforløbet: 
 
”Nogle Hvidovre fans var meget fulde og meget konflikt søgende. 
 
De blev nægtet adgang med creperuller og konfetti, da det må man ikke bruge på Sydbank Park. 
 
Dette blev også accepteret efter en god dialog. 
 
Der blev under visitering fundet et stk. røgbombe.  
 
Vedkommende var blevet presset til at tage den med ind, ingen tvivl om dette og han sagde under 
visiteringen, at han havde den på sig. 
 
Han fik lov til at gå i bussen og vi lavede ingen sag på denne. 
 
Under indløb blev der affyret 2 x romerlys. 
 
Det ene blev smidt ind under deres banner, hvor vi desværre ikke med 100% sikkerhed kunne sige hvem der 
gjorde dette. 
 
Det andet blev holdt i hånden af en identificeret person, som er blev overgivet til politiet, som giver ham en 
bøde og han blev bortvist. 
Derudover kører vi en sag på ham via superligaens advokater omkring affyring af romerlys, afgift på 5000 kr. + 
5000 kr. for maskering.  
 
Han har indrømmet over for politiet at det var ham.” 



 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Steven Lustü, Stig Pedersen, Jesper Hansen og 
Lars W. Knudsen har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Kim Garde Madsen har ikke deltaget i behandlingen af sagen. 
 
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, at det var tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit som Hvidovre IF var 
blevet tildelt af SønderjyskE, der under kampen antændte pyrotekniske artikler. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, SønderjyskE’s og Hvidovre 
IF’s redegørelser, Hvidovre IF objektivt udebaneansvar, jf. § 15.3 i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, 
for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Hvidovre IF’s tilfælde er den første indberetning instansen 
sanktionerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes Hvidovre IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de 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 stadion § 17.1, tildeles Hvidovre IF en advarsel, jf. DBU’s 
love § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.  
 
 
 

Brøndby, den 4. januar 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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