KENDELSE
Afsagt den 30. november 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vejle Boldklub – Esbjerg fB, afviklet 15. oktober 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 15. oktober 2017 blev NordicBet Ligakampen Vejle Boldklub – Esbjerg fB spillet på Vejle Stadion.
Kampen sluttede 3-1 til Esbjerg fB.
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 forbindelse med indløb blev antændt pyroteknik i Esbjerg fB’s fanafsnit.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen kom to minutter for sent i gang på grund af affyring af 10 romerlys fra Esbjerg fBs fanafsnit ved
kampens indløb. Røgen fra disse drev ind over banen, hvilket gjorde, at kampstart måtte vente til røgen var
lettet.
At dommeren kan supplerende oplyse, at Vejles sikkerhedschef orienterede os inden kampen om
sikkerhedssetup’et, ligesom der var en fin dialog.
REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB
Vejle 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 Vejle Boldklubs sikkerhedschef kan bekræfte dommerens indberetning og at de havde en god dialog.
Sikkerhedschefen deler dog ikke hans opfattelse af, at der var så meget røg at kampen skulle udsættes to
minutter.
At sikkerhedschefen havde i ugerne op til kampen en god dialog med Esbjerg fB’s sikkerhedschef, Esbjerg fB’s
SLO, politiet og egne fans. Den vurdering alle havde omkring antal fans og kategorien af fans, stemte med hvad
der skete på kampdagen.
At Vejle Boldklub bemander på kampdagen ud fra de efterretninger de har op til kampen. Fra Esbjerg fB kom
der tre spottere, hvoraf den ene var sikkerhedsuddannet. Politiet er tilstede.
At visitationen foregik som politiet udtalte, grundig og efter reglerne. ”Heldigvis” findes flere ting som ikke er
tilladt på stadion. Disse forhold blev sammen med Esbjerg fB’s spottere og politiet håndteret efter reglerne.
Optil kampstart afbrændte Esbjerg fB’s fans noget pyroteknik. Vejle Boldklub orienterer med det samme
spotterne og Esbjerg fB’s fans om at dette ikke er tilladt. Under resten af kampen skete der ikke yderligere brud
på ordensreglementet.

At sikkerhedschefen har efter kampen været i dialog med politiet og Esbjerg fB’s sikkerhedschef om episoderne.
REDEGØRELSE FRA ESBJERG FB
Esbjerg fB 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 der i forbindelse med spillernes indløb på banen, ved kampens start, i Away-afsnittet blev antændt flere
romerlys, hvilket medførte, at dommeren ikke kunne fløjte kampen i gang på det planlagte tidspunkt.
At Away-afsnittet er et særskilt afsnit med egen indgang kun for Esbjerg fB-fans. Afsnittet er placeret på Dtribunen tættest mod A-tribunen. Segregering i form ad hegn som adskillelse mellem Away og resten af tribunen.
At ved indgang til afsnittet blev der foretaget adgangskontrol og visitation i særskilt visitationszone. Dette
foretaget af Vejle Boldklubs egne kontrollører. Bannere og flag blev ligeledes efterset.
At der blev ved denne adgangskontrol fundet genstande på personer som kunne forbydes jfr.
Ordensreglement.
At tilstede ved adgangskontrollen var tre spottere fra Esbjerg fB med kendskab til egne fans.
At efter endt adgangskontrol af de medrejsende fans var Esbjerg fB’s spottere trukket ind på tribuneafsnittet for
at observere mod egne fans.
At de kunne herunder udpege en af de personer som havde antændt pyro ved indløb den efterfølgende blev
kontaktet og overgivet til det tilstedeværende politi.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og
Stephan Schors 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, at det var de tilskuere Esbjerg fB havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Vejle Boldklub, der i forbindelse med indløb antændte pyroteknik.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet Esbjerg fB’s tilskuere og at
tilskuerafsnittet var sikret på en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere,
at tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit.
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Vejle Boldklubs og Esbjerg
fB’s redegørelser Esbjerg fB objektivt udebaneansvar, jf. § 13.3 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”,
for den af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet i forbindelse med indløb.
Instansen bemærker, at der i Esbjerg fB’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 tredje
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes Esbjerg fB.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den

baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 12.500.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles Esbjerg fB en bøde på kr.
12.500, 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 30. november 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

