KENDELSE
Afsagt den 19. april 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Silkeborg IF – Vendsyssel FF, afviklet 23. marts 2016
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 23. marts 2016 blev Bet25 Ligakampen Silkeborg IF – Vendsyssel FF spillet på Mascot Park i Silkeborg.
Kampen sluttede 1-1.
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 ved indmarch og i kampens 65. minut blev antændt pyroteknik.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At Silkeborg IF’s fans i forbindelse med indmarch affyrede en røgbombe.
At Silkeborg IF’s fans efter 65 minutter affyrede et romerlys.
REDEGØRLSE FRA SILKEBORG IF
Silkeborg IF 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 på trods af visitation ved indgangen til Mascot Park samt af alle tilskuere til fan-afsnittet efterfølgende ved
indgangen til afsnittet, kan det konstateres, at en person er omgået kontrollen og har medbragt en mindre dåse
med indhold til frembringelse af rød røg. Indholdet blev antændt i forbindelse med indmarchen, og dåsen lagt
lige uden for banden foran afsnittet. Røgen trak ind over afsnittet og var fortrukket inden kampstart.
At det ikke lykkedes at identificere gerningsmanden, hverken ved den visuelle overvågning på/foran afsnittet,
eller efterfølgende på video-overvågningen.
At romerlyset, som blev affyret efter 65 minutter, formentlig er overset ved den dobbelte visitation, godt gemt
på en person.
At lyset blev antændt og straks lagt på jorden i den forreste del af fan-afsnittet. En person løfter kortvarigt lyset
op for straks derefter at lægge det på jorden igen. Kontrollørerne fjerne umiddelbart efter lyset.
At kontrollørerne kontakter umiddelbart efter den pågældende person, der mistænkes for antændelsen, og
han tilbageholdes bag tribunen indtil tilkaldt politipatrulje ankommer og overtager sagen.
At episoden findes på overvågningsbillederne, og disse vises og overgives til Politiet.
At fremadrettet vil visitationen til afsnittet blive yderligere intensiveret, ligesom overvågning på og ind til naboafsnit øges, for at sikre, at eventuelle effekter ikke kan blive overdraget herfra.

At der derudover vil være yderligere kameraovervågning af det pågældende afsnit ved kommende kampe,
hvilket også vil blive kommunikeret til fanklubben.
At der er taget kontakt gennem fan-koordinator til såvel fanklubben som til tifo-gruppens medlemmer for
derigennem at appellere til, at man undlader at medbringe og affyre pyroteknik - til skade for klubben.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen
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 HerreDM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser
af Cirkulære om Sikkerhed og Orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens disciplinærinstans
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at Silkeborg IF ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og
orden op stadions”, da der i løbet af kampen blev antændt pyroteknik.
Instansen bemærker, at der i Silkeborg IF’s tilfælde er tale om et andengangs tilfælde i relation til ”Cirkulære om
Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 ikke
behandlede indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Silkeborg IF.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 7.500.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles Silkeborg IF en bøde på kr.
7.500, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2
uger efter modtagelsen.
Brøndby, den 19. april 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

