KENDELSE
Afsagt den 01. juni 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Odder IGF Fodbold – Akademisk Boldklub Gladsaxe, afviklet 19. maj 2018

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 19. maj 2018 blev 2. divisionskampen Odder IGF Fodbold – Akademisk Boldklub Gladsaxe spillet på
Spektrum Park i Odder. Kampen sluttede 1-1.
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 indløb var røgudvikling og at der i løbet af kampen var en baneløber.

INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i det 89. minut bliver dømt straffespark til hjemmeholdet Odder IGF Fodbold.
At der løber en AB-fan på banen i forlængelse af at der dømmes straffespark.
At en kontrollør løber efter baneløberen.
At baneløberen ikke gør noget på banen.
At der ved indløb til kampen var affyret enten røgbomber eller noget det mindede om det af udeholdets fans.
At dette ikke generede kampstarten.

REDEGØRELSE FRA ODDER IGF FODBOLD
Odder IGF Fodbold 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 Odder IGF Fodbold er meget ærgerlige over dommerens indberetning.
At AB’s fangruppe havde besluttet at holde sin afslutningsfest på Odder Parkhotel i forbindelse med kampen,
hvorfor disse ankom til Odder allerede fredag aften.
At AB’s fangruppe derfor var i god stemning da de ankom til Spektrum Park for at overvære kampen.
At AB’s fangruppe blev placeret i eget afsnit.
At den ene af de to sikkerhedsvagter blev udstationeret til at holde øje med AB’s fangruppe.

At det dommeren skriver omkring indløb til kampen er korrekt.
At røgen hverken kom fra røgbomber eller pyroteknik, men i stedet fra konfettirør der blev affyret af AB’s
fangruppe.
At det også er korrekt hvad dommeren beskriver om baneløberen.
At sikkerhedsvagten fanger baneløberen på parkeringspladsen hvor baneløberen udleverer de oplysninger der
er behov for.
At baneløberen var noget brødebetynget da han blev forklaret hvor alvorlig situationen var.
At Odder IGF Fodbold som tidligere nævnt er ærgerlige over indberetningen.
At Odder IGF Fodbold er af den opfattelse, at situationen ikke kunne håndteres meget anderledes end den
blev.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen og Steven Lustü har
deltaget i sagens behandling.
Jens Hjortskov (formand) har ikke deltaget i sagens behandling på grund af inhabilitet.
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 Odder IGF Fodbolds
redegørelse, at Odder IGF Fodbold ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”,
da der løbet af kampen blev antændt pyroteknik og der i forbindelse med et dømt straffespark var en
baneløber.
Instansen bemærker, at der i Odder IGF Fodbolds 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 Odder IGF Fodbold.
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 stadions”, § 16.1, tildeles Odder IGF Fodbold en bøde
på kr. 10.000, jf. DBUs 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 01. juni 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

