KENDELSE
Afsagt den 14. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Varde IF – AC Horsens, afviklet 30. august 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 30. august 2017 blev DBU Pokalkampen Varde IF – AC Horsens spillet på Svebank Stadion i Varde.
Kampen sluttede 5-3 til AC Horsens.
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 tre gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik blandt AC Horsens’
fans, og ved den ene lejlighed måtte kampen afbrydes i 30 sekunder.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At AC Horsens' fans affyrerede et romerlys i 80. minut.
At AC Horsens' fans affyrerede endnu et romerlys i 82. minut.
At AC Horsens' fans affyrerede to romerlys i 84. minut.
At da AC Horsens' fans affyrerede de sidste to romerlys, måtte dommeren stoppe kampen i cirka 30 sekunder,
da det gav så meget røg, at man ikke kunne se noget.
REDEGØRELSE FRA VARDE IF
Varde IF 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 Varde IF Elites sikkerhedschef havde op til pokalkampen koordineret med sikkerhedscheferne fra både AC
Horsens og Esbjerg fB samt holdt møde med politiet på Sydbank Stadion. Forud for kampen var
beredskabsplanen sendt til POL-OPA ved Syd & Sønderjyllands politi samt til sikkerhedschefen fra Esbjerg fB.
At Varde IF Elites sikkerhedschef havde koordineret med AC Horsens sikkerhedschef for at få oplysninger om
klubbens fans, forventet antal, evt. karantæne samt andre forhold, som Varde IF Elite skulle være opmærksom
på. Fra AC Horsens, blev der meldt, at han ikke forventede noget fra de fans, som måtte møde frem.
At Varde IF Elite havde til kampen lånt kontrollører af Esbjerg fB, som hjælp til klubbens egne kontrollører og
hjælpere.
At de tre hændelser med romerlysene kan bekræftes af Varde IF Elite.
At følgende status blev efter kampen sendt til POL-OPA af Varde IF Elite på SMS:

Klubben havde ass. fra 2 professionelle kontrollører fra EFB plus 6 hjælpere fra Varde IF Elite, som alene ass.
med afspærring ved dommerne og spillernes indgang og udgang fra banen.
Totalt var der ca. 500 tilskuere heraf ca. 30 fra AC Horsens. Det meste af kampen blev afviklet i silende regn.
Af de ca. 30 fra AC Horsens var der problemer med en gruppe på 10 – 12 personer. I halvlegen blev vi
orienteret om, at denne gruppe hele 1. halvleg havde spyttet på og generet en 10-årig bolddreng nede bag
det ene mål. De blev af de 2 EFB kontrollører flyttet til pladserne på den ene langside.
Ved start af 2. halvleg kastede de gult konfetti ind på banen. De 2 EFB kontrollører mente at kunne identificere
et par af kasterne, hvorfor de tilkaldte politiet. Varde IF Elite kender ikke det konkrete resultat af patruljernes
undersøgelser. Må fremgå af politiet døgnrapport.
REDEGØRELSE FRA AC HORSENS
AC Horsens 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 AC Horsens blev kontaktet vedrørende forhold om tilrejsende fans. Der blev kort drøftet hvilke fans der ville
komme og antal. AC Horsens skønnede, at der ikke ville være den store tilslutning til kampen på grund af det
tidlige kick off, hvilket også gjorde, at der ikke var spotter med til kampen.
At der i Varde ikke var særskilt fanafsnit, men AC Horsens kan erkendes at de af dommeren oplyste pyro artikler,
blev kastet i område, hvor der fortrinsvis var fans fra AC Horsens. AC Horsens har været i kontakt med nogen af
supporterne. De vil pt. Ikke oplyse AC Horsens om hvem det var.
At AC Horsens’ sikkerhedschef pt. er i kontakt med sikkerhedschefen fra Esbjerg fB, som havde lånt to kontrollører
ud til Varde IF i forbindelse med kampen. Så de kan udpege den eller de der blev set kaste romerlysene. Hvilket
selvfølgelig beklages.
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, Varde IF’s og AC Horsens
redegørelser, at det var tilskuere AC Horsens havde ansvaret for, der tre gange i løbet af kampens antændte
pyroteknik, idet gæstende klubber er objektivt ansvarlig over for uacceptabel adfærd og skadegørende
handlinger fra tilskuere og fans, der på anden måde end gennem tilstedeværelse på udebaneafsnittet kan
relateres til den gæstende klub, uanset hvor på stadion denne adfærd måtte opstå, jf. § 14.1 i ”Cirkulære om
Sikkerhed og orden på stadions”.
Instansen bemærker, at der i AC Horsens’ 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 fjerde
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AC Horsens.
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 AC Horsens 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 14. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

