KENDELSE
Afsagt den 18. juni 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
BK Marienlyst – Opslag på Facebook
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
BK Marienlyst har forud for og efter 2. divisionskampen BK Marienlyst – Næstved BK lavet opslag på klubbens
Facebookside, hvor klubben viser afbrænding af pyroteknik.
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans taget sagen op af egen drift i henhold til DBU’s love §21.4 stk.
1.
REDEGØRLSE FRA BK Marienlyst
BK Marienlyst har fået mulighed for at redegøre for sagen, og havde følgende bemærkninger:
At BK Marienlyst havde fået røgrør af en samarbejdspartner som oplyste at de var godkendte og ofte brugt ved
OB’s hjemmekampe.
At der er tale om at der blev anvendt pyroteknik klasse P1 som er ufarligt og uden direkte ild.
At det beklages at der blev lagt en video op på en Facebookside i BK Marienlyst.
At dette ikke er en side som bestyrelsen redigerer.
At det er blevet indskærpet at sådan aktivitet på Facebook ikke er tilladt.
At BK Marienlyst i de seneste sæsoner har arbejdet med at bringe klubben på økonomisk fode igen.
At det vil være kritisk for BK Marienlyst at få en bøde i nuværende situation.
At det beklages meget, men at det i det mindste blev sikret at det var aldeles ufarligt pyroteknik der blev
anvendt.
At den form for pyroteknik har været anvendt flere gange på stadions i superligaen.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen
og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til
turneringen i henhold til DBUs Love § 21.4 stk. 1.
Forud for sæsonen 2017-2018 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i HerreDM, hvor det blandt andet fremgår, at klubberne må forvente, at tilfælde, hvor klubber eller spillere/officials
offentligt har udtrykt anerkendelse (eller ligefrem begejstring) over brug af romerlys i forbindelse med indmarch
eller lignende, må forvente at blive sanktioneret af Fodboldens Disciplinærinstans.

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at BK Marienlyst med klubbens billeder på Facebook offentligt har
udtrykt anerkendelse af brugen af romerlys og derved udvist illoyal og usømmelig adfærd, jf. DBU’s Love § 30.1
c).
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1 c) 3 tildeles BK Marienlyst en bøde på kr. 5.000.
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 18. juni 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

