KENDELSE
Afsagt den 30. november 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Holbæk BI – Randers FC, afviklet 26. oktober 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Torsdag den 26. oktober 2017 blev DBU Pokalkampen Holbæk BI – Randers FC spillet på SuRi Park i Holbæk.
Kampen sluttede 4-1 til Randers FC.
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 ved to lejligheder blev antændt pyroteknik blandt Holbæk BI’s fans, og
ved den ene lejlighed førte dette til en midlertidig afbrydelse af kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampens 22. minut blev antændt ét kanonslag på stadion i nærheden af Holbæk BI’s tilskuere.
At der i kampens 49. minut blev antændt flere røg-granater blandt Holbæk BI’s tilskuere. Dette forårsagede røg
over banen og førte til midlertidig afbrydelse af kampen på cirka ét minut på grund af dårlig sigtbarhed.
REDEGØRELSE FRA HOLBÆK BI
Holbæk BI 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 som altid før en pokalkamp mod et Superligahold, samler Holbæk BI en gruppe folk, der er med omkring
klubbens sikkerhed/kamp afvikling. Her havde Holbæk BI kontakt med Politi, hvor det blev aftalt at klubben selv
skulle stå for denne kamp, men politiet var klar, hvis der blev brug for dem.
At Holbæk BI lavede aftale med klubbens vagtfirma High End, som man før har brugt med stor tilfredshed.
At før kampen blev Holbæk BI kontaktet af en gruppe fans, der gerne ville lave en tifo ved indløb til kamp, og
der ville blive brugt røgdåser fra T. Hansen. Holbæk BI har før undersøgt disse dåser, og har efter en snak med
beredskabsstyrelsen fået oplyst, at de ikke er pyro. Derfor blev det aftalt at de gerne måtte bruges, og før
kampen snakkede bestyrelsesmedlem i Holbæk BI, med dommeren og fortalt ham om det. Tifoen blev flot og
røgen var væk da kampen startede.
At der desværre kom et kanonslag fra denne gruppe i det 22. minut. Vagterne så ikke hvem der kaster det, men
havde øje på tre personer, der efterfølgende blev overvåget. I pausen er der snak blandt de unge om at der
er flere kanonslag på vej, men her gik de unge ind og fik sat en stopper for det. Dette betød at de personer
vagterne havde overvåget var væk efter pausen. Kort efter kunne 5-6 kanonslag høres affyret udenfor stadion.
At i det 48. minut blev der startet en røgdåse (ikke flere røg-granater), og der blev med det samme sendt besked

om at brug af røg ikke var tilladt over højtaleranlægget. Desværre gik røgen nu ind på banen, hvor dommeren
stoppede spillet. Klubben tog en snak med de unge, der fortæller, at det var en de havde glemt fra tifoen og
den da skulle bruges. Der var en god snak med dem om at der ikke skulle kommer mere fra dem, og det
stoppede.
At set fra Holbæks BI’s side var der de to dumme oplevelser på en ellers perfekt aften på Holbæk Stadion, hvor
klubben er meget tilfreds med, at det ikke blev til mere, da de unge gik i flot samarbejde med klubben om at
få det stoppet.

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”.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Holbæk BI’s redegørelse,
at Holbæk BI ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der ved to lejligheder
blev antændt pyroteknik, som i det ene tilfælde medførte en midlertidig kampafbrydelse.
Instansen bemærker, at der i Holbæk BI’s tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den første
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes Holbæk BI.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 16.1, tildeles Holbæk BI en bøde på kr.
5.000, jf. DBUs Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 30. november 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

