KENDELSE
Afsagt den 27. juni 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Fremad Amager – Silkeborg IF, afviklet 19. maj 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 19. maj 2019 blev NordicBet ligakampen Fremad Amager – Silkeborg IF spillet på Sundby Idrætspark
i København. Kampen sluttede 4-3 til Silkeborg IF.
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 før kampstart blev affyret en røgbombe og et kanonslag og at der under
kampen blev affyret yderligere kanonslag.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der før kampstart blev affyret en røgbombe og 1 kanonslag fra Fremad Amagers fanafsnit.
At der i kampens 9 minut blev affyret et kanonslag lige efter en scoring til Fremad Amager.
At der i kampens 39. minut blev affyret et kanonslag lige efter en scoring til Fremad Amager.
At hændelserne ikke forsinkede kampen.
At det vurderes at de to kanonslag i det 9. og 39. minut fandt sted bag det ene mål hvor der fortrinsvist var
Fremad Amager-fans.
At det var svært præcist at lokalisere kanonslagene under kampen da der ikke er nogen synlig effekt, blot et
højt brag.
At dommerne derfor er usikre på hvor det præcist blev sprunget.
REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER
Fremad Amager 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 til kampen mellem Fremad Amager og Silkeborg IF havde Silkeborg IF’s fans fået tildelt et særskilt
udebaneafsnit med en kapacitet på 252 siddepladser.
At der herudover til denne kamp var en særskilt indgang til Silkeborg IF’s fans med ekstra visitering.
At dette betød at der blev gjort fund af pyroteknik som var smidt ude foran indgangen.
At der blev anvendt et væsentligt højere antal kontrollører på grund af kampens vigtige betydning for

oprykningsspillet.
At Silkeborg IF ligeledes havde medbragt egne kontrollører til assistance efter aftale.
At i forbindelse med Silkeborg IF-spillernes indløb blev der anvendt røg i udebaneafsnittet.
At røgen ikke var til gene for spillerne eller dommerne.
At det er korrekt at der blev affyret kanonslag, men at det ikke var fra Fremad Amagers fanafsnit.
At det derimod var på en sti som ligger lige uden for stadion langs stadionhegnet.
At kanonslagene blev affyret af utilpassede unge fra nærområdet omkring Sundby Idrætspark.
At der til orientering, for at få styr på de utilpassede unge, er planlagt et sikkerhedsmøde den 4. juli vedr. disse.
At mødet er med bl.a. SSP, kommunen, lokalpolitiet og Fremad Amagers sikkerhedschef.
At mødet er med henblik på at finde en løsning på udfordringerne.
At det skal bemærkes, at Fremad Amager tager stort ansvar for en stor del af disse unge for at få dem på
fodboldbanen i stedet for at rende rundt og lave ballade.
At der er en masse frivillige trænere og holdledere med til dette arbejde.
At arbejdet ligeledes skal være med til at skabe et tilhørsforhold til klubben og dermed på sigt en
ansvarsfølelse hos de unge mennesker.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Lars W.
Knudsen har deltaget i sagens behandling.
Steven Lustü har ikke 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 2018-2019 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 Fremad Amager
redegørelse, at Fremad Amager ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da
der før kampen blev antændt pyroteknik i strid med §12.1.
Instansen bemærker, at det i Fremad Amagers tilfælde er den 1. indberetning instansen sanktionerer indenfor
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes Hvidovre IF.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en advarsel.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Fremad Amager en advarsel,
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
Brøndby, den 27. juni 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

