KENDELSE
Afsagt den 10. maj 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vendsyssel FF – Næstved BK, afviklet 23. april 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 23. april 2017 blev NordicBet Ligakampen Vendsyssel FF – Næstved BK spillet på Bredbånd Nord
Arena i Hjørring. Kampen sluttede 1-1.
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 fremgår det, at der under kampen var en baneløber på banen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen i det 14. minut blev afbrudt, da en nøgen tilskuer løb ind på banen, mens bolden var i spil. Kontrollører
sikrede udramatisk at få fat i tilskueren og at tilskueren blev ført ud af banen igen.
At spillet blev efter den kortvarige afbrydelse genoptaget. Tilskueren havde i forbindelse med sit indløb ikke
kontakt med nogen af spillerne eller dommertrioen.
REDEGØRELSE 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 kampen kortvarigt blev afbrudt grundet en nøgen tilskuer løb ind på banen i det 14. minut.
At til kampen havde Vendsyssel FF normal bemanding af kontrollører, men trods dette lykkes det ikke
kontrollørerne at observere manden før han havde forceret banner og var på vej ind på banen. Her blev
kontrollørerne opmærksom på manden, og to kontrollører tog hurtigt kontakt til ham og eskorterede ham ud af
banen.
At manden efterfølgende blev bortvist fra stadion og politiet optog data på manden.
At efterfølgende har manden fået 2 års karantæne fra stadion og en sigtelse af politiet.
At manden var fra et opholdshjem og psykisk ustabil, og normalt ikke en person som kontrollørerne har vurderet
som en risiko.
At efterfølgende har kontrollørerne foretaget evaluering af hændelsen, med henblik på at forhindre fremtidig
hændelser. Kontrollørerne vil fremadrettet øge fokus på adfærd blandt ”ikke risiko” gæster, og derved forbedre
mulighederne for at forhindre lignende hændelser inden det påvirker kampen.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors, 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”.
Forud for sæsonen 2016/2017 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”.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at Vendsyssel FF ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og
orden op stadions”, da der var en baneløber på banen i kampens 14. minut.
Instansen bemærker, at der i Vendsyssel FF’s 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 instansen indenfor de
seneste tolv måneder ikke har behandlet yderligere indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der
kan tilregnes Vendsyssel FF.
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 stadion”, § 16.1, tildeles Vendsyssel FF 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 10. maj 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

