KENDELSE
Afsagt den 15. december 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Fremad Amager - Vejle Boldklub, afviklet 19. november 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 19. november 2017 blev NordicBet Ligakampen Fremad Amager - Vejle Boldklub spillet i Sundby
Idrætspark. Kampen sluttede 1-0 til Fremad Amager.
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 i forbindelse med indløb og yderligere ni gange i løbet af kampen blev
antændt pyroteknik blandt Vejle Boldklubs fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der blev observeret afbrænding af pyroteknik i Vejles fansektion i følgende minuttal: Før kampstart, 2., 20.,
54., 66., 75., 83., 84., 87. og 93.
At afbrændingen af pyroteknik forstyrrede ikke kampafviklingen på noget tidspunkt.
REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER
Fremad Amager 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 før kampen havde Fremad Amager løbende dialog med Vejle Boldklubs sikkerhedschef vedrørende
tilrejsende Vejlesupportere med hensyn til forventet antal, transportmåde, ankomst tidspunkt m.v.
At Vejle Boldklubs sikkerhedschef orienterede om, at de forventede én spillerbus, samt tre busser med Vejlesupportere med i alt ca. 150 supportere.
At Fremad Amager orienterede Vejle Boldklubs sikkerhedschef om, at Fremad Amager ville fastholde klubbens
principper om "Good hosting", og at klubben i den forbindelse ville sørge for fribilletter til de busrejsende Vejlesupportere, samt særskilt udebaneafsnit.
At på kamdagen ankom fra Vejle (udover spillerbussen) én almindelig bus med 50 officielle non-risksupportere
og én dobbeltdækker med 75 risksupportere. Herudover ca. 75 Vejle-supportere ved hjælp af egen transport
eller bosiddende i København og omegn.
At alle Vejle Boldklubs supportere blev budt velkommen ved deres ankomst og fik anvist afsnit F, med 252
siddepladser under tribunen, som var reserveret til Vejles supportere til denne kamp.
At tilstede på stadion var endvidere Vejle Boldklubs sikkerhedschef samt en koordinator, som begge kender

Vejles supportere. De bekræftede, at der var ankommet ca. 75 supportere fra Vejle, som de kategoriserede
som værende risksupportere. Disse risksupportere havde til de sidste par kampe (både udekampe og
hjemmekampe) lavet massiv afbrænding af fyrværkeri ligesom de fremstår meget aggressive.
At på baggrund af disse oplysninger opnormerede Fremad Amager indsatsen ved visitationen i indgangene,
ved at fordoble normalantallet af kontrollører med henblik på at foretage en grundig visitation, for at
imødekomme indsmugling af fyrværkeri. Herudover tredoblede Fremad Amager indsatsen ved
udebaneafsnittet med massiv tilstedeværelse af kontrollører samt de to assisterende mand fra Vejle
(sikkerhedschef og koordinator).
At Fremad Amagers sikkerhedschef kontaktede 4. dommeren umiddelbart før kampstart og orienterede ham
om klubbens ekstraordinære indsats, samt om historikken fra Vejle Boldklubs forrige kampe med hensyn til
afbrænding af fyrværkeri mv. Samtidig fik 4. dommeren forevist udebaneafsnittet i afsnit F, hvor der i alt var ca.
200 Vejle supportere samt ca. 52 tomme pladser.
At cirka ét minut før kampstart blev der afbrændt fyrværkeri i afsnit F (Vejles udebaneafsnit), hvilket bevirkede
massiv røgudvikling på tribunen. Flere gange i løbet af kampen blev der afbrændt fyrværkeri i afsnit F.
At kampen igennem udviste et stort antal af Vejles supportere aggressiv adfærd overfor Fremad Amagers
kontrollører, som alle var iført ens orange kontrollørjakker. Mange af Vejle Boldklubs supportere efterkom ikke
kontrollørernes anvisninger
At under kampen kom to supportere ud fra toiletterne under tribunen og gik til afsnit F, hvor de tydeligt var en
del af Vejles supportere. Få sekunder efter var der røgudvikling på toiletterne og det kunne konstateres, at der
var antændt fyrværkeri inde på toiletterne. Der var ikke andre til stede på toiletterne udover de to fra afsnit F,
der netop havde forladt toiletterne.
At under 2. halvleg løb 10-15 Vejlesupportere frem mod kontrollørerne og kom i klammeri med dem.
Kontrollørerne fik talt dem til ro, hvorefter de returnerede til afsnit F. Stemningen var fortsat meget ond og det
kunne fornemmes at udfaldet og aggressionen mod kontrollørerne var stigende.
At en forbipasserende Fremad Amager-supporter blev slået i baghovedet, hvorefter han løb fra stedet. Det var
ikke muligt at udpege gerningsmanden til dette.
At Københavns Politi blev rekvireret og ankom ca. et kvarter før kampens afslutning. Dette lagde en dæmper
på Vejle Boldklubs supportere.
At efter kampens afslutning var uniformeret politi til stede i større antal, hvorefter Vejle Boldklubs supportere gik
forholdsvis stille og roligt til deres busser.
At der ikke blev afbrændt fyrværkeri andre steder på stadion, hverken før, under eller efter kampen, hvilket er
normalbilledet ved Fremad Amagers hjemmekampe, grundet en hård linje i forhold til fyrværkeri.
At ved efterfølgende dialog med Vejle Boldklubs sikkerhedschef gjorde han Fremad Amagers sikkerhedschef
bekendt med, at han med sikkerhed kunne genkende to Vejle-supportere, som havde afbrændt fyrværkeri,
samt én som havde været særdeles aggressiv overfor kontrollørerne. Vejles sikkerhedschef har navne på de tre
risksupportere.
At endvidere oplyste Vejle Boldklubs sikkerhedschef, at de i Vejle allerede dagen efter havde indkaldt til et
dialogmøde af en eller anden art, hvor de i Vejle ville se på, hvordan de kunne få styr på deres risksupportere
fremadrettet. Herunder evt. uddeling af karantæne til de tre genkendte risksupportere.
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB
Vejle Boldklub 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 Boldklubs sikkerhedschef kan bekræfte dommerens indberetning.

At før kampen har Vejle Boldklub været meget opsøgende i forhold til at finde ud af hvor mange og hvilke
kategorier af fans der ville komme til kampen. Sikkerhedschefen var i ugen op til kampen i løbende kontakt med
Fremad Amager pr. telefon og pr. mail, for at orientere om status. Sikkerhedschefen gjorde det meget klart, at
han forventede, at der ville komme en del af de fans, der ikke har forståelse for reglerne vedrørende pyroteknik.
Ligeledes gjorde han klart, at Vejle Boldklub til de sidste kampe havde haft nogle udfordringer med pyroteknik.
At sikkerhedschefen og en spotter mere ankommer til stadion i god tid inden kampen. Sikkerhedschefen gjorde
det fra starten klart, at han ikke mente det var hensigtsmæssigt at have et udebaneafsnit der ikke er adskilt fra
resten af stadion, og at det er nødvendigt med ekstra god visitation. Fremad Amagers sikkerhedschef oplyste,
at han har valgt at bibeholde deres ”good hosting” til kampen. Dette indebar blandt andet, at fansene kunne
bevæge sig frit på stadion.
At sikkerhedschefen fik at vide, at der på dagen ville være ekstra sikkerhedspersonale til stede.
At under kampen havde sikkerhedschefen en god dialog med Fremad Amagers sikkerhedschef. Desværre var
der noget af sikkerhedspersonalet, der tog den uro der var på afsnittet personligt, og handlede
uhensigtsmæssigt i forhold til situationen. Dette gjorde dialogen mellem fans og sikkerhedspersonale yderst
vanskeligt.
At det var, som dommeren skriver, i det afsnit Vejles fansene opholdt sig, at der blev tændt pyroteknik.
At sikkerhedschefen vil understrege, at Vejle Boldklub tager kraftig afstand fra den opførsel der var på afsnittet.
Men på grund af den trafik der var i afsnittet af blandede fans, så mener han ikke, at det med sikkerhed kan
fastslås, at det kun var VB fans der tændte pyroteknik.
At sikkerhedschefen efter kampen er blevet informeret om, at der omkring afsnittet, har været minimum tre
personer, der bar tøj der tydeligt viste, at de tilhører en ultra del af Brøndby IF.
At efter kampen har Vejle Boldklub afholdt et internt møde, hvor man er blevet enige om at skærpe tonen
overfor klubbens fans og det er dags dato kommet i avisen. Sikkerhedschefen har de sidste dage været i kontakt
med hans forbindelser i fanmiljøet og gjort det helt klart, at de fremadrettet bør have større selvjustits ellers vil
Vejle Boldklub indføre sanktioner. Ligeledes har han flere gange været i dialog med Fremad Amagers
sikkerhedschef, hvor de har drøftet kampen og hvad de kan gøre næste gang.
At i forhold til det objektive ansvar Vejle Boldklub har, mener sikkerhedschefen, at der er så mange forhold der
gør at Vejle Boldklub kan frasige sig det objektive ansvar. Kampen var, i NordicBet Ligaen, en risikokamp. Der
burde derfor være et lukket fanafsnit til VB-fans. Afsnittet var placeret sådan, at hvis det havde været
nødvendigt, at bortvise fans, som ikke ønskede at gå frivilligt, ville der være stor risiko for at almindelige fans der
skulle besøge kioskerne kunne komme i klemme. Der blev fortaget visitation, men den var ikke på højde med
risikoen. Flere fans fortæller, at det slet ikke var alle der blev visiteret, og muligheden var der også for at gå ind
ved familieafsnittet, hvor der kun blev klappet lidt lommer. Det var for meget good hosting og for lidt sikkerhed.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og
Stephan Schors 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 2017-2018 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 Vejle Boldklub havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Fremad Amager, der i forbindelse med indløb og yderligere ni gange i løbet
af kampen antændte pyroteknik.

Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Fremad Amagers og Vejle
Boldklubs redegørelser Vejle Boldklub objektivt udebaneansvar, jf. § 13.3 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på
stadions”, for den af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet i forbindelse med indløb.
Instansen bemærker, at der i Vejle Boldklubs tilfælde er tale om et tredjegangstilfælde i relation til overtrædelse
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den tredje
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes Vejle Boldklub.
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 Vejle Boldklub 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 15. december 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

