KENDELSE
Afsagt den 22. maj 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vejle Boldklub – AGF, afviklet 21. april 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 21. april 2019 blev Superligakampen Vejle Boldklub – AGF spillet på Vejle Stadion. Kampen sluttede
4-2 til AGF.
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, at der var en baneløber, at der blev kastet genstande på banen, at dommerne i
ved spillertunnellen blev ramt af tilråb og væsker, samt at en tilskuer hev fast i den ene linjedommers trøje.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i forbindelse med kampens 2-3 scoring i det 86. minut indtraf to episoder, som skal indberettes.
At der løb en tilskuer på banen. Denne tilskuer nåede at løbe ind til cirka midt på banen inden han vendte om
og løb mod det ene hjørneflag igen.
At baneløberen blev pågrebet af kontrollørerne inden han nåede at forlade banen.
At der blev kastet flere genstande ind på banen fra tribunen på langsiden modsat bænkene.
At der blandt genstandene var en metalskraldespand.
At skraldespanden ramte den ene linjedommer.
At der derudover blev kastet yderligere en skraldespand på banen.
At der ligeledes blev kastet ølkrus og diverse andre genstande på banen.
At disse episoder medførte et ophold i spillet på cirka 5 minutter, hvor genstandene blev fjernet fra banen og
kontrollørerne kunne bevæge sig fra et sted på stadion til et andet, så spillet kunne genoptages uden risiko for
gentagelser.
At det blev oplyst, at stadionspeakeren kom med en præventiv højtalermeddelelse.
At der var en ophidset stemning efter slutfløjt, da dommertrioen skulle forlade banen.
At der omkring spillertunnellen blev råbt diverse ting efter dommerne.
At dommerne blev ramt af væsker, der blev kastet ned oppefra.
At der derudover var en tilskuer, der hev fat i den ene linjedommers trøje bagfra, da denne stod i
spillertunnellen og observerede efter slutfløjt.

REDEGØRELSE FRA VEJLE BOLDKLUB
Vejle Boldklub 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 overordnet set havde Vejle Boldklub til kampen valgt at indkalde 15 ekstra kontrollører, da Vejle Boldklub
vidste, at der ville komme mange tilskuere.
At Vejle Boldklub ligeledes vidste, at der ville komme tilskuere, der havde været til påskefrokost inden kampen.
At der i alt var 55 kontrollører på arbejde til opgøret mod AGF.
At Vejle Boldklub vedrørende baneløberen har følgende bemærkninger:
At Vejle Boldklub havde en tilskuer, der valgte at forcere banden fra Vejle Boldklubs fanområde og løbe ind
på banen.
At sikkerhedsvagterne vurderede, at baneløberens hensigt ikke var at skade nogen, idet han virkede meget
beruset og ikke søgte kontakt med nogle spillere.
At det ligeledes blev vurderet, at han ville løbe ned til AGF’s fans.
At der derfor blev sendt to vagter på banen.
At de begge fulgte kontrolløruddannelsens forskrifter om at afvente at baneløberen kommer retur og pågribe
ham der.
At dette underbygges af DBU’s forskrifter og sikkerhedsforskrifter.
At Vejle Boldklub vedrørende kast af skraldespande havde følgende bemærkninger:
At der fra Vejle Boldklubs familietribune blev kastet to skraldespande på banen.
At Vejle Boldklub efter forskrifterne havde fire kontrollører tilstede.
At den ene af de to tilskuere, der kastede en skraldespand mod banen, er en 65-årig mand.
At det ifølge videooptagelserne er denne skraldespand der rammer linjedommeren på venstre skulder.
At Vejle Boldklub, efter episoden med skraldespandene, vælger at udskifte disse med nogle der kan skrues
fast i jorden.
At den anden tilskuer der kastede en skraldespand ligeledes er identificeret.
At det drejer sig om en lokal forretningsdrivende, der var på stadion med sin kone og børn.
At begge kastere samt baneløberen med det samme blev overgivet til politiet.
At manden, der kastede den skraldespand der ramte den ene linjedommer, imødeser en sigtelse for vold.
At alle tre er givet en 2-årig karantæne fra fodbold på Vejle Stadion.
At en eventuel bødestraf ligeledes vil blive videregivet til disse tilskuere.
At dette skyldes, at det er imod ånden på Vejle Stadion samt den oplevelse som klubben gerne vil give både
modstandere, dommere og tilskuere.
At Vejle Boldklub efterfølgende har valgt at udskifte sine løse skraldespande med nogle som er boltret fast.

At Vejle Boldklub vedrørende tilskuerne ved spillertunnellen havde følgende bemærkninger.
At Vejle Boldklub erkender, at klubben desværre havde nogle gæster på sin sponsortribune, der ikke opførte
sig som man bør.
At Vejle Boldklub fremadrettet vælger at placere to vagter på trapperne ved spillertunnellen, og forbyder
tilskuere at tage ophold i området når spillerne og dommerne går ud fra banen.
At Vejle Boldklub derudover også har sendt en melding ud til klubbens sponsornetværk, med besked om at
Vejle Boldklub tager afstand fra sådan en opførsel og ikke vil acceptere denne fra hverken sponsorer eller
hvem disse giver billetter videre til.
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 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”.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Vejle Boldklubs
redegørelse, at Vejle BK ikke har levet op til §1.1 og § 14.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, og
finder der herunder skærpende, at en linjedommer er ramt af kastet større genstand, ligesom en linjedommer
blev hevet i trøjen af en tilskuer i spillertunnellen.
Instansen bemærker, at det i Vejle Boldklubs tilfælde er den 7. indberetning instansen sanktionerer indenfor de
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes Vejle Boldklub.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en samlet bøde på kr. 100.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Vejle Boldklub en bøde på kr.
100.000, 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 22. maj 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

