KENDELSE
Afsagt den 24. september 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
FC Roskilde – FC Helsingør, afviklet 26. juli 2015
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 26. juli 2015 blev Bet25 Ligakampen FC Roskilde – FC Helsingør spillet i Roskilde
Idrætspark. Kampen sluttede 3-0 til FC Roskilde.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra
kampen.
Af indberetningen fremgik det, at der i kampens 86. minut blev kastet en grillpølse efter
den ene linjedommer.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i forbindelse med en udvisning i det 86 min, blev der kastet en grillpølse efter den ene
linjedommer.
At pølsen ikke ramte linjedommeren, men ramte banen.
At kasteren var fra udeholdets fangruppering.
REDEGØRLSE FRA FC ROSKILDE
FC Roskilde har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at
redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og
havde følgende bemærkninger:
At der befandt sig to af FC Roskildes kontrollører få meter fra personen, der kastede pølsen.
Han kunne derfor pågribes med det samme og blev straks ført væk. Det skal siges til FC
Helsingørs fans ros, at de tog meget stærkt afstand fra denne person idet det ikke var
første gang, at han havde været årsag til problemer.
At FC Roskilde har sikret sig oplysninger om personen ved kopi af vedkommendes kørekort.
Herefter blev personen bortvist fra stadion med besked om at han ikke er velkommen det
næste år.
At FC Roskildes sikkerhedschef har været i kontakt med Divisionsforeningen, for at høre om
hvordan sagen skal håndteres og har derefter været i kontakt med FC Helsingørs
sikkerhedsansvarlige. Efter aftale har den sikkerhedsansvarlige fået udleveret relevante
oplysninger om sagen og det er ligeledes aftalt med den sikkerhedsansvarlige at FC
Roskilde ikke foretager sig mere i sagen.
At fordi kampen i sig selv ikke var betragtet som en højrisikokamp, er aftalen med lokalt

politi, at FC Roskilde kun henvender sig til dem såfremt FC Roskilde modtager
efterretninger, der giver anledning til dette. Det havde FC Roskilde ikke modtaget i dette
tilfælde. FC Roskilde stillede med ni uddannede og seks ikke-uddannede kontrollører. I den
givne sag er det svært at se hvordan den slags hændelser kan undgås fremover.
REDEGØRLSE FRA FC HELSINGØR
FC Helsingør har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at
redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og
havde følgende bemærkninger:
At FC Helsingørs fan stod ved hegnet sammen med andre fans og spiste bl.a. en pølse.
At i forbindelse med udvisningen råbte han efter dommeren og i den forbindelse smed
han resten af pølsen, ca. ¼ del ind på banen mod dommeren. Stumpen røg ca. fem
meter ind på banen.
At linjevogteren stod ca. fem meter til højre fra kasteren og var således ikke målet for
kastet.
At et bestyrelsesmedlem fra fanklubben var hurtigt over ham og trak ham væk fra hegnet,
men det blev observeret af to kontrollører, der tog ham med på kontoret, der gav ham
karantæne.
At FC Helsingør selvfølgelig tager kraftig afstand fra hændelsen og vil følge op på det.
At fanklubbens formand har oplyst, at de har givet kasteren en advarsel, der gælder for
resten af sæsonen 2015/2016, med oplysning om eksklusion ved gentagelse, samt
udelukkelse fra næste fanbustur til Fredericia den 9. august 2015.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen,
Jesper Hansen og Steven Lustü 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”.
Forud for sæsonen 2015-2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans en cirkulæreskrivelse
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.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere FC Helsingør havde ansvaret
for, der kastede en grillpølse på banen i retning af linjedommeren.
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund FC Helsingør objektivt udebaneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for den af
dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i FC Helsingørs tilfælde er tale om et førstegangs tilfælde i
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16,
samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede en indberetning vedrørende
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC Helsingør.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en advarsel.
****

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles FC
Helsingør en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 1.
Afgørelsen er jf. DBU’s Love § 30.6 endelig.

Brøndby, den 24. september 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

