KENDELSE
Afsagt den 19. april 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Vejle B – AC Horsens, afviklet 20. marts 2016
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 20. marts 2016 blev Bet25 Ligakampen Vejle B – AC Horsens spillet på Vejle Stadion. Kampen
sluttede 4-3 til Vejle B.
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 før, under og efter kampen blev antændt pyroteknik.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der blev antændt romerlys ét minut før kampstart.
At der blev konstateret røg efter 7 minutter.
At der blev antændt romerlys ca. 10 min efter slutfløjt.
At alt ovenstående blev observeret ved tribunen, hvor Vejle B’s fans holder til.
REDEGØRLSE FRA VEJLE B
Vejle B 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 Vejle B’s sikkerhedschef kan bekræfte dommeren i indberetningen.
At sikkerhedschefen op til kampen havde en god dialog men sikkerhedschefen fra Horsens og politiet.
At Vejle B er klar over, at ved kampe mellem de to klubber er nogle fans, der har behov for at markere sig ekstra,
og derfor var Vejle B meget opmærksom i forhold til visitation og de afsnit hvor de to fangrupper stod. Desværre
var der nogle Vejle B-fans, der ikke overholdte ordensreglementet.
At Vejle B fik identificeret disse fans, og i samråd med politiet fik de dem i god ro og orden ud af stadion. Der vil
efterfølgende blive uddelt karantæner.
At Vejle B tirsdag den 29. marts har et dialogmøde med den fanfraktion, hvorfra disse fans kommer.
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 Vejle B ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden
op stadions”, da der før, under og efter kampen blev antændt pyroteknik.
Instansen bemærker, at der i Vejle B’s 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
én indberetning vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Vejle B.
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 Vejle B 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

