KENDELSE
Afsagt den 11. juli 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vendsyssel FF – Vejle BK, afviklet 15. april 2018
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 15. april 2018 blev NordicBet-ligakampen Vendsyssel FF – Vejle BK spillet på Nord Energi Arena i
Hjørring. Kampen sluttede 2-1 til Vejle BK.
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 løbet af kampen blev affyret røg fra Vejle BK’s tilskuerafsnit.
Efterfølgende er det blevet klargjort, at Vendsyssel FF havde indgået en aftale med Vejle BK’s fans der gav dem
tilladelse til at affyre rød røg ved indløb. Dog ligger beslutningskompetencen ikke hos Vendsyssel FF, hvorfor
dette forhold også behandles
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der cirka midt i anden halvleg blev tændt 1 stk. rød røg i Vejle BK’s tilskuerafsnit.
At spillet ikke blev stoppet som følge af den røde røg.

REDEGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF
Vendsyssel FF har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At der på forespørgsel til Vejle BK blev meddelt at der forventedes ca. 100 medrejsende Vejle BK-fans.
At Vendsyssel FF derfor havde lejet 10 kontrollører/vagter fra Vejle Boldklubs normale kontrollør/vagtkorps til at
sikre ”good hosting” samt at alle sikkerhedsprocedurer blev varetaget af et korps som havde et godt
kendskab til de medrejsende fans.
At de medrejsende Vejle BK fans var placeret på nordtribunen.
At denne tribune til kampen var et aflukket udebaneafsnit.
At der af Vejle BK’s fangruppe var blevet ansøgt om tilladelse til at affyre røg under indløb til kampen.
At denne tilladelse blev givet af sikkerhedschef.
At sikkerhedschefen havde underrettet dommer om at det ville ske.
At det blev godkendt af dommerne.
At det var indskærpet ved den givne tilladelse at dette alene var gældende ved indløb.

At røgen er lovlig og kan købes i T-Hansen hele året rundt under leg og fritid.
At røgen bliver antændt under indløb under kontrollerede forhold.
At der i det 65. minut blev antændt røg af Vejle BK’s fans.
At dette ligger ud over den tilladelse der blev givet af Vendsyssel FF.
At røgen hurtigt blev slukket af vagterne.

Derudover er Vendsyssel FF på opfordring kommet med følgende yderligere bemærkninger:
At Vejle BK’s fangruppe forespurgte ved ankomst til Nord Energi Arena om tilladelse til at bruge
stemningsskabende røg, når Vejle-spillerne løb på banen.
At sikkerhedschef rådførte sig med kampens dommer som godkendte dette.
At sikkerhedschef tillod på den baggrund stemningsskabende røg ved indløb.
At det blev indskærpet at tilladelsen alene gjaldt ved indløb inden kampstart.
At tilladelsen blev givet som en del af ”good hosting”-politikken.
At hvis stemningsskabende røg opfattes som pyroteknik er §12 ikke overholdt og sikkerhedschefen er derfor
ikke i position til at give denne tilladelse.
At dette naturligvis vil blive indskærpet og gentagelsestilfælde vil ikke forekomme.
At der var visitation af Vejle BK’s fans.
At aftalen var, at Vejle BK måtte tage den røg med ind de skulle bruge til indløb.
At resten skulle lægges ud i bilerne, hvilket det blev.
At Vejle BK’s fans blev visiteret igen efter de havde lagt den resterende røg eller andet i bilerne.

REDEGØRELSE FRA VEJLE BK
Vejle BK har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At Vejle BK kan bekræfte dommerens indberetning.
At Vejle BK’s sikkerhedschef i dagene op til kampen bliver gjort opmærksom på at nogle Vejle BK-fans har
ansøgt Vendsyssel FF’s sikkerhedschef om tilladelse til at anvende røg.
At Vejle BK’s sikkerhedschef på kampdagen gør det klart for Vendsyssel FF’s sikkerhedschef, at Vejle BK ikke vil
tage ansvaret for brugen af røg.
At Vendsyssel FF’s sikkerhedschef påtager sig ansvaret.
At Vejle BK derfor ikke har et objektivt ansvar.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER

Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen
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.
I det konkrete tilfælde har sikkerhedschefen fra Vendsyssel FF givet en tilladelse han ikke har kompetence til at
give. Det følger af §12.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, at det er kommunalbestyrelsen i den
pågældende kommune der kan give denne tilladelse. Ydermere følger det af §12.3 at denne tilladelse skal
indhentes og meddeles administrator senest 10 dage før den relevante kamp.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden at det ikke er muligt at fralægge sig det objektive ansvar da
det netop er objektivt.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Vejle BK havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Vendsyssel FF, der i løbet af kampen 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 Vejle BK’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.
Instansen bemærker, at der i Vejle BK’s tilfælde er tale om et sjettegangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 7.
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes Vejle BK.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000 for forholdet vedrørende affyring af røg i anden halvleg.
Endvidere har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet at forholdet omkring affyring af røg ved indløb grundet
den uretmæssige tilladelse sanktioneres med en advarsel.
****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Vejle BK en bøde på kr. 5.000
samt en advarsel, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 11. juli 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

