
KENDELSE 

Afsagt den 22. april 2022 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Slagelse B&I – FC Roskilde, afviklet 12. marts 2022 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 12. marts 2022 blev 3. divisionskampen mellem Slagelse B&I og FC Roskilde spillet på Slagelse Sta-
dion. Kampen sluttede 0-0.  

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 

Dommeren indberettede følgende: 

At der efter lodtrækning og to minutter før kampstart blev antændt flere romerlys (mindst 5 stk.) i den ene 
ende ved Slagelse B&I’s mål, 

At der kom røg og konfetti på banen, så kampstart måtte afventes, og 

At der i cirka 40. minut fra Slagelse B&I’s tilskuere bagved den ene linjedommer blev kastet konfetti og flasker 
mod banen, der ramte den ene linjedommer. 

 

REDEGØRELSE FRA SLAGELSE B&I 

Slagelse B&I har været forelagt dommerens indberetning. 

Slagelse B&I har oplyst, at der ikke skete afbrænding af pyroteknik, men at det skete uden for stadion, som 
dog generede kampstarten. Slagelse B&I har vedlagt fotodokumentation, hvoraf det fremgår, at der stod per-
soner uden for hegnet til Slagelse Stadion med romerlys. 

Slagelse B&I har desuden oplyst, at det er korrekt, at der blev kastet konfetti på banen, hvor den ene linjedom-
mer befandt sig. Det er imidlertid Slagelse B&I’s opfattelse, at der ikke blev kastet flasker på banen, idet der 
alene sælges drikkevarer i plastikbægere på Slagelse Stadion. 

 

SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA KAMPENS DOMMER 

På baggrund af Slagelse B&I’s redegørelse er kampens dommer anmodet om en supplerende redegørelse. 

Dommeren har supplerende oplyst, at pyroteknikken blev antændt uden for stadion, som anført af Slagelse 
B&I. 

Dommeren har desuden oplyst, at han fastholder, at der blev kastet genstande på banen, der ramte tæt ved 
den ene linjedommer, og at linjedommeren fik noget væske på sig. Dommeren har henvist til 



videodokumentation fra det cirka 42. minut, hvoraf det fremgår, at der fra Slagelse B&I’s tilskuere blev kastet 
en genstand, der ramte tæt på linjedommeren og en FC Roskilde-spiller, der var i færd med at tage et hjørne-
spark. 

Endvidere har dommeren oplyst, at linjedommeren følte sig utryg, idet han ikke vidste, om der ville blive kastet 
flere genstande på banen. 

 

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 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 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. 

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Slagelse B&I’s redegø-
relse, at Slagelse B&I ikke har levet op til § 1.1 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, da der ikke har 
været tilstrækkeligt styr på sikkerheden, hvor der blev kastet genstande, der ramte banen meget tæt på den 
ene linjedommer og en spiller fra modstanderholdet. 

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at instansen har fundet, at Slagelse B&I ikke skal sanktioneres på 
baggrund af pyroteknik uden for stadion. 

Fodboldens Disciplinærinstansen bemærker desuden, at det i Slagelse B&I’s 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 Slagelse B&I. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 2.500 kroner.  

 

**** 

 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

Slagelse B&I tildeles en bøde på 2.500 kroner 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 22. april 2022 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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