KENDELSE
Afsagt den 1. oktober 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Skovbakken – Kolding IF, afviklet 12. september 2015
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 12. september 2015 blev KanalSport Divisionskampen Skovbakken – Kolding IF
spillet ved Vejlby/Risskov Centret i Aarhus. Kampen sluttede 3-1 til Skovbakken.
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 det 35. minut blev affyret et kanonslag, som
eksploderede to meter fra en bolddreng.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i det 35. minut, af udeholdets fans, blev affyret et kanonslag, som eksploderede to
meter fra en bolddreng.
At der var et naturligt stop i spillet. Dommeren gik ud til hjemmeholdets bænk og fik dem til
at meddele via stadionspeakere, at hvis der blev fyret yderligere kanonslag af, så ville
dommeren afbryde kampen.
At det blev sagt over højtalerne og herefter var der ikke yderligere episoder med
kanonslag i kampen.
REDEGØRLSE FRA SKOVBAKKEN
Skovbakken 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 Skovbakkens sikkerhedschef var placeret ved indgangen til kampen.
At sikkerhedschefen fik af vide fra en Koldingleder, at der var en busfuld Kolding IFtilhængere på vej, og at de var tørstige - ”har I øl nok?”.
At der ankom en flok, og de kom gratis ind, fordi en Koldingleder stod med frikort i
tilstrækkeligt antal.
At der ikke blev foretaget nogen kontrol herunder kropsvisitation til det, Skovbakken anså
for en fredelig fodboldkamp med maksimalt 200 tilskuere, men der var intet usædvanligt
ved gruppen (Deres høje råb KIF!, KIF! anses ikke for usædvanligt). Gruppen gik samlet over
på den østre langside af Skejby Center Arena (Vejlby Stadion), hvor der ikke var andre
tilskuere, fordi disse tilskuere sad og stod under tribunetaget på den vestre side.

At på vejen over til den østre side smed flokken i al fald tre øldåser - tomme eller fulde – i
retning af bolddrengene. (Dåserne blev senere fjernet af folk fra gruppen).
At på et tidspunkt, efter at kampen var startet, blev der fra gruppen affyret mindst to
romerlys/raketter og sikkerhedschefen sendte tre ”voksne” personer over for at tale med
gruppen. De blev bedt om at holde inde med affyringen, hvilket gruppen accepterede.
Nogen tid derefter blev der affyret endnu et romerlys/raket. Derfor gik sikkerhedschefen,
som sikkerhedschef, over til gruppen og fik fat i en eller anden leder for gruppen, og
sikkerhedschefen meddelte, at hvis det gentog sig, ville der ske anmeldelse til politiet.
Sikkerhedschefen fik et samstemmende tilsagn fra gruppen om, at det ikke ville gentage
sig. Ikke desto mindre blev der, som dommeren har indberettet, i det 35. minut affyret et
kanonslag, som eksploderede tæt på en bolddreng, og jfr. dommerens indberetning skete
der annoncering over højttaleren om mulig afbrydelse af kampen.
At straks da der blev halvleg (ikke før for at undgå panik), kontaktede sikkerhedschefen
lederne på Kolding IF’s bænk, og de oplyste, at de havde sendt en mand over til gruppen
og forklaret det uansvarlige i gruppens opførsel. Herefter skete der ikke mere dramatisk,
men en person fra gruppen kom over og gav 100 kr. til vores formand til videregivelse til
bolddrengen og lovede, at Kolding IF senere ville kontakte bolddrengen og sige undskyld.
At det er første gang, at Skovbakken har været ud for en sådan situation, men bortset fra
øget opmærksomhed på publikum, ved klubben faktisk ikke, hvad de skal gøre.
REDEGØRLSE FRA KOLDING IF
Kolding 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 fanklubben havde arrangeret bustur til kampen. Der var fri tilmelding, men Kolding IF er
så heldige at kende næsten alle der tager med på disse ture. Man har gennem 1½ år
opbygget en fanklub, der gerne tager på disse ture til udekampe. Man får et par øl på vej
til kampen, så stemningen på diverse stadions har altid været i top og indtil nu fredelig. Der
har været en grundig selvjustits, om hvordan man opfører sig og hvordan man
repræsenterer klubben.
At på turen til Skovbakken havde fanklubben desværre et hold forholdsvis unge med, der
godt nok er kendt af arrangørerne af busturen. Man kendte dem åbenbart ikke godt nok,
da denne episode er opstået. Sikkerhedschefen var ikke med på turen, men har fået
referat fra flere sider.
At det er oplyst, at det er korrekt at før omtalte gruppe havde pyrotekniske artikler med på
stadion og disse også blev fyret af. Dette til stor frustration for både fanklubbens bestyrelse
og Kolding IF’s bænk(holdledere), der henvendte sig til de før omtalte personer
umiddelbart efter episoden.
At Kolding IF har drøftet episoden og har bedt arrangørerne af busturen og fanklubben
indkalde til et møde, som fandt sted onsdag sidst på dagen. Her fremlagde Kolding IF
sagen som de havde hørt den og bad om dialog om, hvad de øvrige deltagere havde
oplevet. Klubbens holdninger om disse episoder og generel opførsel blev fremlagt. Det kan
nævnes at klubben ikke acceptere noget i denne retning og tolererer slet ikke brugen af
pyrotekniske artikler. Der blev også talt om, fremsættelse af trusler over for spillere og
dommere, hvilket klubben heller ikke kan acceptere. Den/de pågældende personer vil få
pålagt en karantæne fra deltagelse på de officielle ture samt karantæne på Kolding
Stadion resten af denne sæson.
Referat af mødet onsdag den 16/9 2015:
Kolding IF Support havde arrangeret et åbent medlemsmøde, hvor undskyldningen for
mødet var formandsoverdragelse. Dette for at bringe så mange til huse som muligt særligt
den lille gruppe, der ønsker en anden måde at tilkendegive deres sympati over for Kolding
IF.
25 personer var mødt frem heraf fem fra grupperingen. Sikkerhedschefen fremlagde DBU,

Kolding IF’s synspunkter og ikke mindst lovens bogstav. Der var en god og konstruktiv tone,
hvor alle fik lov at ytre sig uden at det ville give konsekvenser for den der udtalte sig.
Gruppen beklagede i mange vendinger og fremlagde, at man tog kraftigt afstand til
brugen af kanonslag og de personer, der havde fyret dem af var blevet irettesat af
gruppen. Man mente en fodboldkamp skulle indeholde røg og gerne romerlys da der
både var farver samt røg. Anders Birck fortalte om skaderne ved brugen af romerlys
grundet virkningen af fosfor og dens dårlige virkning i forbindelse med vand.
Anders Birck tror det bliver svært at trænge igennem til denne gruppering, og det blev
dem meddelt at Kolding IF vil bruge alle midler til at få det stoppet.
Der blev oplyst at
•
Politiet er underrettet
•
Der vil blive oprettet visitationszone på Kolding Stadion
•
Der er indført 0 tolerance og bod og politianmeldelse sker straks
•
Første gang det sker på Kolding Stadion vil pågældende tribune blive lukket for
Kolding IF support
•
Der vil tage folk med ud til udekampe fra Kolding IF hvis det fortsætter på
udebane
•
De pågældende personer vil blive registreret og billeder vil blive sendt rundt
Efterspil onsdag torsdag fredag og lørdag:
Sikkerhedschefen havde kontakt med Kolding Politi torsdag der ville tage hånd om det
omgående og man underrettede beredskabsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi. Her
handlede man fredag ved at have haft det oppe at vende og men kontaktede
sikkerhedschefen, for yderlige informationer samt aftale om at møde op på Kolding
Stadion til lørdagens kamp. Dog kun hvis det kunne passes ind i almindelige politimæssige
opgaver. Indsatslederen kontaktede sikkerhedschefen, at han nok ikke nåede det selv om
han havde været på vej grundet en anden vigtigere opgave.
Selve kampen forløb gnidningsløst og uden problemer. Der var otte kontrollører i gang
heraf en uden vest til kun at observere.
Kolding IF føler, at de har taget hånd om episoden fra Skovbakken og gør alt hvad der står
i klubbens magt så det ikke sker igen (dog uden garantier)
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (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 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 Skovbakken 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 Skovbakkens 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 ikke behandlede indberetninger vedrørende
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Skovbakken.
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 1, tildeles
Skovbakken en advarsel, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 1.
Afgørelsen er jf. DBU’s Love § 30.6 endelig.
Brøndby, den 1. oktober 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

