KENDELSE
Afsagt den 11. december 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
SønderjyskE – F.C. København, afviklet 25. oktober 2015
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 25. oktober 2015 blev ALKA Superligakampen SønderjyskE – F.C. København
spillet på Sydbank Park i Haderslev. Kampen sluttede 2-1 til F.C. København.
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 pausen blev antændt ca. ti romerlys blandt F.C.
Københavns fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der blev antændt ca. ti romerlys i pausen af F.C. København-tilskuere.
At de stadig var tændt da 2 halvleg startede, men blev slukket med det samme.
REDEGØRLSE FRA SØNDERJYSKE
SønderjyskE 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 hændelsen foregik i udeafsnittet blandt F.C. Københavns tilhængere. Hændelsen
havde ingen indflydelse på kampens afvikling, da det ikke medførte nogen form for
afbrydelse fra dommerens side, og det var ikke generende for spillerne på banen.
At som altid mod F.C. København var det kun tilskuere, som er medlem af FCK Away, som
kunne komme ind på afsnittet.
At samtlige tilskuere i udeafsnittet blev kropsvisiteret, og der blev konfiskeret fire romerlys.
Desværre lykkedes det alligevel at smugle de ca. ti romerlys ind i afsnittet.
At der var 350 tilskuere i udeafsnittet. Der var 27 kontrollører fra SønderjyskE og otte fra F.C.
København til stede i afsnittet.
REDEGØRLSE FRA F.C. KØBENHAVN
F.C. København 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 F.C. Københavns sikkerhedschef har fra de medrejsende kontrollører fået oplyst, at det
stemmer overnes med det som de også har observeret.
At F.C. København havde otte kontrollører med for, at have kontakt til egne fans i det
tildelte område for fans af F.C. København.
At selvom der blev udført en grundig visitation, så lykkedes det alligevel for dem, at få
noget med ind, de kunne antænde som beskrevet.
At F.C. København håber, at det kan have en formildende omstændighed, at det var
inden kampen gik i gang, at dette skete.
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”.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at de tilskuere FC København havde ansvaret for, i
det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af SønderjyskE, der i pausen antændte
pyroteknik.
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder
stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit
forbeholdt specifikt udeholdet FC Københavns tilskuere og at tilskuerafsnittet var sikret på
en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, at
tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit.
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund F.C. København objektivt
udebaneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for de af
dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i FC Københavns tilfælde er tale om et tredjegangs tilfælde i
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16,
samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede ti indberetninger vedrørende
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC København.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 20.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles FC
København en bøde på kr. 20.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen.
Brøndby, den 11. december 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

