KENDELSE
Afsagt den 16. juni 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Lyngby BK - FC Nordsjælland, afviklet 12. maj 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 12. maj 2017 blev ALKA Superligakampen Lyngby BK - FC Nordsjælland spillet på Lyngby Stadion.
Kampen sluttede 2-1 til Lyngby BK.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at der omkring kampstart blev affyret et kanonslag i FC Nordsjællands fanafsnit,
og at der i kampens 89. minut blev antændt et styk pyroteknik i Lyngby BK’s fanafsnit.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der lige omkring kampstart lød et højt brag i form af formentlig et kanonslag i enden ved FC Nordsjællands
fans.
At der i 89. minut blev observeret ét stk. pyroteknik i modsatte ende blandt Lyngbys fans.
REDEGØRELSE FRA LYNGBY BK
Lyngby BK 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 Lyngby BK giver dommeren ret i hans observering af det affyrede kanonslag i FC Nordsjællands afsnit samt
romerlys i Lyngbys fan afsnit i de sidste minutter.
At det desværre ikke var muligt for Lyngby BK eller spotterne fra FC Nordsjælland, at spotte personen der
affyrede kanonslaget i FC Nordsjællands afsnit. Lyngby BK måtte dog kort tid efter, udvise en person fra FC
Nordsjællands afsnit, for maskering.
At i forbindelse med affyring af romerlys i Lyngby BK´s fanafsnit, fik Lyngby BK pågrebet personen med det
samme og han blev i ro og mag, vist ud.
At Lyngby BK efterfølgende har udstedt karantæne til den pågældende person, som derfor ikke velkommen til
Lyngby BK’s kampe indtil sommer 2018.
At Lyngby BK havde til kampen, sat ekstra vagter ind til visitering, da der er lidt ekstra lir på i forbindelse med
derbykampe. Det er meget langt tid siden, at Lyngby BK har haft udfordringer med romerlys, da klubbens vagter
virkelig er på med visitering. Hvordan denne person kunne få romerlys ind til denne kamp, er uforståeligt.

REDEGØRELSE FRA FC NORDSJÆLLAND
FC Nordsjælland 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 efter at FC Nordsjælland er blevet opmærksomme på disse fans, har klubben haft en dialog med dem. På
disse dialogmøder, med fangruppen, har FC Nordsjælland på det kraftigste gjort dem opmærksomme på, at
pyroteknik, kanonslag etc. er ulovligt, og at klubben ikke vil accepterer det.
At FC Nordsjælland stillede med fire spottere til kampen ifølge aftale med Lyngby BK.
At fansene blev på vejen mod stadionet, visiteret af politiet. Politiet finkæmmede fansene og fandt noget
ulovligt som de beslaglagde. Ifølge nogle af fansene som FC Nordsjælland efterfølgende har snakket med, så
fik fansene noget af det retur.
At efterfølgende blev de visiteret af hjemmeholdets kontrollører, og der fandt man ikke noget.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Stephan Schors
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 2016-2017 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer 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
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere FC Nordsjælland havde ansvaret for, i det
specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Lyngby BK, der omkring kampstart affyrede et kanonslag.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet FC Nordsjællands 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 baggrund af dommerindberetningen, Lyngby BK’s og FC
Nordsjællands redegørelser FC Nordsjælland objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og
orden på stadions”, for den af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i FC Nordsjællands tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til
overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er
den første indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af
cirkulæret, der kan tilregnes FC Nordsjælland.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 16.1, tildeles FC Nordsjælland en bøde på

kr. 10.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1.
Brøndby, den 16. juni 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

