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Afsagt den 29. april 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Odense Boldklub-AaB, afviklet 14. marts 2022 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Mandag den 14. marts 2022 blev 3F Superligakampen mellem Odense Boldklub og AaB spillet på Nature Energy 
Park i Odense. Kampen sluttede 2-3 til AaB. 
 
Kampens dommer har i overensstemmelse med de retningslinjer som dommerne er instrueret i, for så vidt angår 
kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, sendt en indberetning. 
 
Der har desuden været en sikkerhedsobservatør fra Divisionsforeningen til kampen, og Fodboldens Disciplinær-
instans har modtaget en rapport fra sikkerhedsobservatøren.  
 
  
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der fra AaB’s fanafsnit blev affyret 2 stk. romerlys i det 4. minut, 1 stk. romerlys i det 77. minut og 1 stk. romer-
lys i det 85. minut. 
 
At der fra OB’s fanafsnit i forbindelse med scoring i det 53. minut blev kastet et mindre antal øl mod banen, og 
 
At en øl ramte en OB-spiller, som nåede at skærme med hænderne, da ølkruset kom mod ham. 
 
 
RAPPORT FRA DIVISIONSFORENINGENS SIKKERHEDSOBSERVATØR 
 
Af rapport fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør fremgår blandt andet følgende: 
 
At der i det 3. minut blev affyret 3 nødblus fra udebaneafsnittet i forbindelse med scoring, og at de ikke ramte 
banen eller skabte forstyrrelser fra spillet, 
 
At der i det 53. minut blev kastet 3 øl kast fra OB’s tribune, hvor hjemmeholdets fans kastede ølkrus, hvor 2 
ramte banen tæt ved jublende OB-spillere, 
 
At der i det 62. minut blev kastet øl fra udebaneafsnit, der ramte banen, og at ingen spillere var i nærheden, 
 
At der i det 72. minut blev antændt et 1 stk. nødblus i udebaneafsnittet, og at det ikke kom på banen eller for-
styrrede spillet, og  
 
At der i det 83. minut blev antændt 1 stk. nødblus i udebaneafsnit, og at det ikke kom på banen eller forstyr-
rede spillet 
 
 
 
 



REDEGØRELSE FRA ODENSE BOLDKLUB 
 
Odense Boldklub har været foreholdt dommerens indberetning og uddrag af rapport fra Divisionsforeningens 
sikkerhedsobservatør. 
 
Odense Boldklub har oplyst, at det lykkedes klubben at udpege den person, der antændte et romerlys i det 
77. minut. Odense Boldklub har sendt billeder af personen til AaB, der skal sørge for at give personen karan-
tæne. Odense Boldklub har ikke været i stand til at udpege andre personer, idet de gemte sig under et større 
banner, da de tog masker på. 
 
Odense Boldklub har desuden oplyst, at klubben ikke har observeret ølkast mod OB-spilleren, hvorfor klubben 
ikke kan udtale sig herom. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AAB 
 
AaB har været foreholdt dommerens indberetning og uddrag af rapport fra Divisionsforeningens sikkerhedsob-
servatør. 
 
AaB har oplyst, at klubben kan bekræfte det af dommeren indberettede, samt det der fremgår af rapport fra 
Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør. 
 
AaB har desuden oplyst, at klubben har bortvist og givet karantæne til en person, der affyrede pyroteknik i det 
3.-4. minut. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Stig Pe-
dersen har deltaget i sagens behandling.  
 
Steven Lustü og Lars W. Knudsen 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 Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadi-
ons. 
 
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 over-
trædelser af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Discipli-
nærinstans 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 AaB havde ansva-
ret for, og som AaB var blevet tildelt af Odense Boldklub, der under kampen antændte pyrotekniske artikler. 
 
På baggrund af dommerens indberetning og rapporten fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør samt 
Odense Boldklubs og AaB’s redegørelser vurderer Fodboldens Disciplinærinstans, at AaB har objektivt ansvar 
for episoderne med anvendelse af pyrotekniske artikler og kast med øl i udebaneafsnittet, jf. § 15.3 i cirkulære 
om sikkerhed og orden på stadions. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i AaB’s tilfælde er den 7.  indberetning instansen sanktionerer 
indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, 
der kan tilregnes AaB.  
 
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 

 
AaB tildeles en bøde på 10.000 kroner i medfør af Divisionsforeningens cirkulære nr. 20 (2022) om sikkerhed og 
orden på stadion § 18.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af AaB for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af ken-
delsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 
 
 

Brøndby, den 29. april 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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