KENDELSE
Afsagt den 17. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Næstved Boldklub – Hvidovre IF, afviklet 24. september 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 24. september 2017 blev 2. divisionskampen Næstved Boldklub-Hvidovre IF spillet på Euro Outlets
Stadion Næstved. Kampen sluttede 2-1 til Hvidovre IF.
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 kampens 84. minut blev antændt pyroteknik.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i det 84. minut blev der affyret pyroteknik. Det omhandlede en røgbombe, som i cirka et minut lå på banen.
Der blev samtidig tændt et romerlys, som ikke kom ind på banen, men som lå tæt på sidelinjen. Kampen blev
ikke stoppet grundet antændingen af pyroteknikken.
At det skete i Hvidovre IF’s tilskuerafsnit.
REDEGØRELSE FRA NÆSTVED BK
Næstved 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 Næstved Boldklub har valgt at køre sikkerhedsniveauet fra 1. division videre i 2. division.
At der var seks vagter på vagt, for at sikker en rolig afvikling, som Næstved Boldklub også opnåede, uden nogen
form for optræk til ballade mellem de to fanlejre. Normalen er 4-5 vagter pr. kamp.
At på grund af, at Næstved Boldklub er ved at etablere varme og lys på Euro Outlet Næstved Stadion, er
Næstved Boldklubs hjemmekampe flyttet til ungdommens kampbane, som ikke giver samme mulighed for
sikkerhed, da banen ikke er lukket med hegn omkring i samme niveau som Euro Outlet Næstved Stadion.
At Næstved Boldklub havde to vagter i området med Hvidovre IF-fans, som var samlet i det ene hjørne. Der var
ikke noget optræk til urolighed eller anden form for tiltag, som bevirkede at Næstved Boldklub gjorde ekstra
tiltag.
At der var placeret vagter ved indgange, og alt forgik stille og roligt.
At Næstved Boldklub også observeret pyroteknik i det 84. minut.
At der blev tændt noget røg og et romerlys. Røgen blev kastet hen ved sidelinjen, og der bliver straks tændt et

romerlys. Næstved Boldklubs vagter er staks over det tændte pyroteknik, sammen med nogle Hvidovre IF-fans
og trækker det væk fra sidelinjen, så det ligger lige foran tilskuerne og brænder ud cirka tre meter fra sidelinjen.
At vagterne oplyser, at det ikke på noget tidspunkt var inde på banen, men lå lige udenfor, og de trak det over
til den afgrænsning, som er omkring banen.
At da det hurtigt gik i sig selv, valgte Næstved Boldklub ikke at gøre yderligere.
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 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 på baggrund af dommerindberetningen og Næstved Boldklubs
redegørelse, at Næstved Boldklub ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”,
da der i kampens 84. minut blev antændt pyroteknik.
Instansen bemærker, at der i Næstved Boldklubs 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 Næstved Boldklub.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 16.1, tildeles Næstved Boldklub en
advarsel, jf. DBUs Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.

Brøndby, den 17. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

