KENDELSE
Afsagt den 17. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Slagelse BI – Hobro IK, afviklet 20. september 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 20. september 2017 blev DBU Pokalkampen Slagelse BI – Hobro IK spillet på Slagelse Stadion.
Kampen sluttede 5-1 til Hobro IK.
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 en Hobro-spiller i kampens 48. minut blev ramt i hovedet af et krus med øl.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i forbindelse med Slagelse BI’s scoring til 1-2 i det 48. minut var en episode, hvor en Slagelse-tilhænger
bag Hobro IK’s mål kastede et krus med øl over hegnet og ramte en Hobro IK-spiller i hovedet. Spilleren måtte
tilses af holdets fysioterapeut, men pådrog sig ikke alvorlig skade.
At Slagelse BI sendte, på dommerens opfordring, vagter ned bag målet og fik styr på situationen, og der var
ikke yderligere episoder i kampen. Slagelse kørte også en besked til fansene over højtalerne, hvor det blev
indskærpet, at der ikke måtte kastes noget på banen.
REDEGØRELSE FRA SLAGELSE BI
Slagelse 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 Slagelse Stadion har en kapacitet til maksimalt 10.000 tilskuere, hvor af 3.300 er siddepladser. Til pokalkampen
var der 1.447 tilskuere.
At da Hobro IK er placeret i Superligaen, var pokalkampen omfattet af indholdet i ”Bekendtgørelse af lov om
sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder”.
At Slagelse B&I kan bekræfte, at den beskrivelse som dommeren har indsendt af episoden stemmer overens
med hvad Slagelse B&I oplevede. Umiddelbart efter at speakerboksen havde indskærpet, at der ikke måtte
kastes noget ind på banen blev Politiet kontaktet. Politiets tryghedspatrulje kom til Slagelse Stadion ca. 15
minutter efter speakerboksens opkald. Det var på daværende tidspunkt muligt at udpege en gerningsmand.
At Slagelse B&I havde til pokalkampen otte uddannede kontrollører plus et antal hjælpere til disse. Ingen
tilskuere var registreret med karantæne til fodboldkampe i Slagelse forud for pokalkampen. Før kampstart blev
der gennemført sikkerhedsbriefing for alt sikkerhedspersonel, hvor risikoen for tilskueruro blev vurderet som
værende lav. Forhold omkring stadionreglementet blev ligeledes gennemgået – blandt andet at det ikke er
tilladt at komme retur på stadion, hvis man forlader stadion under kampen.

At forud for pokalkampen var Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blev kontaktet, og blevet gjort opmærksom
på pokalkampens afvikling. Politiet ville placere en ”tryghedspatrulje” i Slagelse by under kampen.
At Slagelse B&I skal beklage det skete, som må vurderes at være tilskuerglæde af den mindre intelligente slags.
Pokalaftenen var samlet vurderet god på trods af ovenstående hændelse og at Hobro vandt!
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 Slagelse BI’s redegørelse,
at Slagelse BI ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da en Hobro-spiller blev
ramt et krus med øl i kampens 48. minut.
Instansen bemærker, at der i Slagelse 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 Slagelse BI.
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 Slagelse BI 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. DBUs Love § 31.3, nr. 1.
Brøndby, den 17. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

