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KENDELSE 

Afsagt den 15. november 2022 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Fremad Amager – Sønderjyske, afviklet den 4. november 2022 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Fredag den 4. november 2022 blev kampen i NordicBet ligaen mellem Fremad Amager og Sønderjyske spillet 
på Sundby Idrætspark. Kampen sluttede 1-0 til Fremad Amager.   

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 

Dommeren har indberettet, at der ved indløb til kampen blev affyret et kanonslag og et stk. pyroteknik, der 

gav røg og blitz fra Sønderjyskes tilskuerafsnit. 

Dommeren har desuden indberettet, at pyroteknikken ikke var til gene for kampens afvikling eller nogle af 
kampens aktører. 

REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER 

Fremad Amager har været forelagt dommerens indberetning. 

Fremad Amager har oplyst, at den af dommeren indberettede anvendelse af pyroteknik er korrekt, og at der 
blev antændt et blitzlys ligesom der blev affyret et kanonslag under tribunen ved Sønderjyskes tilskuerafsnit. 

REDEGØRELSE FRA SØNDERJYSKE 

Sønderjyske har været forelagt dommerens indberetning. 

Sønderjyske har oplyst, at klubben kan bekræfte, at der var anvendelse af pyroteknik i begrænset omfang. 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Lars W. Knudsen, Steven Lustü og Niels Erik Søn-

dergård har deltaget i behandlingen af sagen. 

Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har ikke 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 Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 af 2022 om sikkerhed og 
orden på stadion. 

Fodboldens Disciplinærinstans har tidligere udsendt skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-DM med en re-
degørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser af cirkulære 
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om sikkerhed og orden på stadion. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans har nul-tole-
rance over for anvendelse af pyroteknik på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit som Sønderjyske var 
blevet tildelt af Fremad Amager, der antændte pyrotekniske artikler. 
 
På baggrund af indberetningen fra dommeren samt redegørelserne fra Fremad Amager og Sønderjyske på-
lægger Fodboldens Disciplinærinstans Sønderjyske objektivt udebaneansvar, jf. § 18.3 i cirkulære om sikkerhed 
og orden på stadion for den af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Sønderjyskes tilfælde er den 4. indberetning instansen sankti-
onerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på sta-
dion, der kan tilregnes Sønderjyske. 
 
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 afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Sønderjyske tildeles en bøde på 10.000 kroner i medfør af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadion § 21.1, 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 15. november 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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