
KENDELSE 
 

Afsagt den 4. maj 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Vendsyssel FF – Lyngby BK, afviklet 17. marts 2016 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Torsdag den 17. marts 2016 blev Bet25 Ligakampen Vendsyssel FF – Lyngby BK spillet på Hjørring Stadion. Kampen 
sluttede 2-0 til Lyngby BK. 
 
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 forbindelse med spillerindløbet blev antændt pyroteknik blandt 
Vendsyssel FF’s fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i forbindelse med spillerindløbet var en del pyroteknik (røg og blitzlys) fra Vendsyssel FFs fans. 
 
At dommeren vil antage, at der var 5-10 stk. romerlys. 
 
At det var kun under spillerindløbet at dette forekom. 
 
 
REDEGØRLSE FRA VENDSYSSEL FF 
 
Vendsyssel FF 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 i forbindelse med kampen blev affyret 3 stk. strobe lys (blinkende lys) af ca. 30 sekunders varighed og ikke 
romerlys, som der står i indberetningen. 
 
At der desuden blev tændt fire små røgsignaler, to i hvide og to i blå af varighed på ca. 30 sekunder. 
 
At de fire røg var på banen bag lysreklamerne på modsatte side af tilskuerne og tæt omkring midterlinjen på 
ståtribunen, hvor Vendsyssel FFs fanklub opholder sig under kampene i et markeret fanafsnit. De tre strobe lys 
var på ståtribunen ved midterlinjen og bag røgen. Dette for at sikre, at de var afskærmet fra tilskuerne. 
 
At det var aftalt med Vendsyssel FFs Fankoordinator og meldt til den sikkerhedsansvarlige på stadion. 
Fankoordinatoren var på stadion i sin egenskab af fankoordinator og sikrede, at der ikke stod folk i afsnittet foran 
de tre personer, der brændte de omtalte strobe lys af, og først da de var helt udbrændte og fjernet, blev der 
åbnet op for tilskuere på det omtalte afsnit forrest. 
 
At Vendsyssel FF er bekendt med de regler der er gældende på stadion og mener, at det indberettede var 
under 100% kontrollerede forhold. 
 
At fankoordinatoren er i tæt dialog med klubbens fans og de er meget kede af, at Vendsyssel FF har fået en 



indberetning. 
 
At som fankoordinatoren er klar over, at der er regler der skal følges og han beklager, hvis man synes Vendsyssel 
FF har handlet forkert. Det skal pointeres, at det klubbens fans gør, det gør de kun efter aftale med 
fankoordinatoren, netop for at sikre, at sikkerheden er i top. 
 
At Vendsyssel FF ikke ønsker, at klubbens fans skal smugle romerlys og andre ting ind på stadion, og det vil ske, 
som det sker alle andre steder, hvis man nægter dem at fejre holdet, da det jo er alt de ønsker, og de gør det 
kun under indløbet. 
 
At fankoordinatoren gerne vil opfordre DBU til dialog om dette, og Vendsyssel FF vil gerne være forsøgsklub 
omkring hvilke muligheder der kan være, omkring at fejre holdet under sikre forhold. 
 
At Vendsyssel FF er meget bevidste om, at man skal overholde regler og sikre en stærk sportslig oplevelse. 
 
At når Vendsyssel FF tager på udebaneture, så kontakter klubben altid den arrangerende klub med de 
relevante oplysninger og for at modtage deres instrukser. Dette for at fremme sikkerheden og reglerne, og den 
gode fan oplevelse på stadion for alle parter. 
 
 
 
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 
antændelse af fyrværkeri/pyrotekniske artikler i henhold til reglerne i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions”. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at Vendsyssel FF ikke har levet op til punkt 12 i ”Cirkulære om Sikkerhed 
og orden på stadions”, da der blev antændt pyroteknik i forbindelse med spillerens indløb på banen før 
kampen. Såfremt der antændes fyrværkeri/pyrotekniske artikler skal der på forhånd være indhentet tilladelse 
fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet/pyrotekniske artikler skal anvendes. 
 
Instansen bemærker, at der i Vendsyssel FF’s tilfælde er tale om et førstegangstilfælde på hjemmebane i relation 
til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16. 
 
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 Vendsyssel FF en advarsel, jf. 
DBU’s Love, § 30.1 a) 1. 
 
Afgørelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig. 
 
 

Brøndby, den 4. maj 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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