
KENDELSE 

Afsagt den 20. maj 2022 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

FC Roskilde – Næsby BK, afviklet 7. maj 2022 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 7. maj 2022 blev 3. divisionskampen mellem FC Roskilde og Næsby BK spillet på Roskilde Idræts-
park. Kampen sluttede 2-2.  

Kampens dommer har i overensstemmelse med de retningslinjer, som dommerne er instrueret vedrørende 
kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 

 

INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 

Kampens dommer har indberettet, at der blev observeret brug af pyroteknik (min. 3 romerlys og røgbomber) i 
det 20. minut, samt at dette foregik bag den ene linjedommer ved midterlinjen og ved hjemmeholdets fans. 

 

REDEGØRELSE FRA FC ROSKILDE 

FC Roskilde har været forelagt dommerens indberetning. 

FC Roskilde har oplyst, at der i det 20. minut blev antændt romerlys, men at det kun var 2 stk. romerlys. Det er 
desuden FC Roskildes opfattelse, at der ikke blev anvendt røgbomber, som dommeren har indberettet. FC 
Roskilde har vedlagt et foto, hvoraf det fremgår, at to personer står med et romerlys hver. 

FC Roskilde har desuden oplyst, at de to romerlys blev antændt i en gruppe af fans, hvor der var stor afstand til 
’almindelige fans’, hvorfor der efter FC Roskildes opfattelse ikke har været fare for andre personer. 

Endvidere har FC Roskilde oplyst, at klubben har været i dialog med fangrupperingen og indskærpet over for 
dem, at brug af pyroteknik er ulovligt, og at det ikke accepteres på Roskilde Idrætspark. 

 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Lars W. Knudsen, Kim Garde 
Madsen, Steven Lustü og Niels Erik Søndergård har 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 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.  



Af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions §1.1 fremgår det, at den arrangerende klub har ansvaret for, 
at kampene afvikles i god ro og orden, uden at spillere, officials og tilskuere forulempes, lider overlast eller brin-
ges i fare, og uden at der sker skade på bygninger og løsøre. 

Det fremgår videre af § 15.1 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, at det er den arrangerende klubs 
ansvar at anvende stadions fysiske indretning og bemanding, jf. cirkulærets § 3, til at bidrage til en rolig, for-
svarlig og ordentlig afvikling af kampene.  

Endvidere følger det af § 15.2 i cirkulæret, at den arrangerende klub er objektivt ansvarlig for uacceptabel 
adfærd og skadegørende handlinger fra tilskuere og fans, der kan relateres til klubben, uanset hvor på stadion 
denne adfærd måtte opstå. 

På baggrund af dommerens indberetning samt redegørelsen fra FC Roskilde vurderer Fodboldens Disciplinær-
instans, at FC Roskilde har objektivt ansvar for anvendelse af pyroteknik, jf. § 15.1, jf. §§ 3 og 4 og § 15.2 i cirku-
lære om sikkerhed og orden på stadions.  

Fodboldens Disciplinærinstansen bemærker, at det i FC Roskildes tilfælde er den første indberetning instansen 
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes FC Roskilde. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.  

 

**** 

 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

FC Roskilde tildeles en advarsel i medfør af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions § 18.1, jf. DBU’s love § 
30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig jf. DBU’s love § 30.7. 

 

Brøndby, den 20. maj 2022 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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