KENDELSE
Afsagt den 9. december 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
BK Avarta – FC Helsingør, afviklet 10. november 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 10. november 2019 blev 2. divisionskampen BK Avarta – FC Helsingør spillet på Espelundens
Idrætsanlæg. Kampen sluttede 2-1 til FC Helsingør.
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 og under kampen blev affyret pyroteknik.

INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At der skal foretages indberetning af pyroteknik fra FC Helsingørs fans.
At der tre gange under kampen blev affyret pyroteknik af FC Helsingørs fans.
At ved indløb, før kampstart, affyrede FC Helsingørs fans cirka 10 stk. pyroteknik.
At der i kampens første minut blev affyret yderligere 2 stk. pyroteknik af FC Helsingørs fans.
At da FC Helsingør scorer til 2-1 i det 90. minut antænder FC Helsingørs fans 10 stk. pyroteknik.
At det ikke på noget tidspunkt er nødvendigt at udsætte eller afbryde kampen.

REDEGØRELSE FRA BK AVARTA:
BK Avarta 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 BK Avarta inden kampen havde indkaldt alle kontrollører til møde.
At kontrollørerne blev gjort opmærksomme på, at der tidligere var blevet affyret pyroteknik af FC Helsingørs
fans på andre stadions, hvorfor der var en skærpet kontrol ved indgangen, ekstra kontrollører på stadion,
spande med sand ved udebaneafsnittet m.v.
At der til kampen var 12 kontrollører til stede, hvoraf 4 var uddannede kontrollører via Divisionsforeningens
sikkerhedskursus.
At kontrollørerne generelt var erfarne og rutinerede og har hjulpet med visitation gennem mange år.
At BK Avarta har noteret, at én af kontrollørerne fandt et stk. pyroteknik ved indgangen som konfiskeres.

At der ved indgangen er en person fra FC Helsingør som påstår at han er klubbens SLO og at han var iført en
jakke hvorpå der stod ”SLO/FC Helsingør”.
At BK Avarta senere har erfaret fra andre fans at denne person ikke var SLO, men ud fra påklædningen var BK
Avarta overbevist om dette.
At personen under kampen drak øl.
At ved spillernes indløb var der et mindre antal FC Helsingør-fans der påklædte sig masker og affyrede
pyroteknik, hvilket BK Avarta har dokumenteret ved billedemateriale.
At BK Avartas sikkerhedschef flyttede en bolddreng cirka 10 meter væk, idet pyroteknikken var til fare for
drengen.
At BK Avarta overvågede bolddrengen med en kontrollør gennem hele kampen for drengens sikkerheds skyld.
At BK Avartas sikkerhedschef kontaktede Vestegnens Politi og oplyser, at FC Helsingørs fans affyrede
pyroteknik og anvendte pyroteknik.
At politiet ved ankomst orienteres om sagen, hvorefter de går en runde på stadion.
At idet pyroteknikken og maskeringen var afsluttet, valgte politiet ikke at gøre mere, og forlod derefter stadion
fordi der var ”ro og orden”.
At maskering og affyring af pyroteknik blev gentaget ved kampstart og ved sidste FC Helsingør-mål.
At BK Avarta i forhold til krav til stadion og sikkerhed vedr. 2. divisionskampe har følgende bemærkninger i
forhold til Divisionsforeningens krav herom.
At BK Avarta mener, at punkt 34 om en sikkerhedschef er opfyldt, på trods af at dette ikke er et krav for 2.
division.
At punkt 35 om kontakt til politiet ligeledes er opfyldt på baggrund af BK Avartas kontakt til Vestegnens Politi.
At punkt 38 om autoriserede kontrollører ligeledes er opfyldt idet alle tilstedeværende kontrollører var
kvalificerede og 4 af dem var uddannede.
At i forhold til Sikkerhedscirkulære nr. 6 af 2019 udstedt af Divisionforeningens bestyrelse noterer BK Avarta at
§7.1 er opfyldt, idet et tilstrækkeligt antal kvalificerede kontrollører var tilstede.
At det skal noteres, at de medrejsende FC Helsingør-fans har ydet hærværk på BK Avartas stadion.
At efter kampens afslutning har BK Avarta noteret følgende.
At FC Helsingørs fans påsatte cirka 30 stk. FC Helsingør-klistermærker på ryglæn og sæder. Disse klistermærker
var yderst svære at fjerne og kræver professionel rengøring, hvoraf det vurderes, at udbedringen af skaden
koster 6-8.000 kr.
At der ligeledes blev påsat klistermærker på stålkonstruktionen, hvor udbedringen af skaden vurderes til at
være i samme størrelsesorden som rengøringen af sæderne.
At der blev begået hærværk mod 4 bandereklamer hvoraf det vurderes, at udbedringen af skaden koster
cirka 16.000 kr.
At BK Avarta vil gøre Fodboldens Disciplinærinstans opmærksomme på, at mange poster i 2. division er besat
af frivillige, herunder ledelse, kioskpersonale, kontrollører, servicepersonale m.v.
At det derfor er begrænset, hvor stort et ansvar man kan pålægge disse personer.
At BK Avarta igen noterer, at både stadionkrav og sikkerhedscirkulærekrav er opfyldt.
At BK Avarta samtidigt noterer, at FC Helsingørs sikkerhedschef var til stede under hele kampen.

At BK Avarta anser det som yderst kritisabelt, at sikkerhedschefen ikke henvender sig til BK Avarta hverken før,
under eller efter kampen.
At det er BK Avartas klare overbevisning, at de ikke kan stilles til ansvar for FC Helsingørs fans’ opførsel samt
anvendelse af pyroteknik, idet alle gældende krav til BK Avarta som arrangør er opfyldt.

REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR:
FC Helsingør: 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 FC Helsingør ikke har nogen indvendinger mod hændelsesbeskrivelsen fra kampens dommer.
At der til kampen ikke var etableret et separat udebaneafsnit og at BK Avarta ikke havde henvendt sig til FC
Helsingør med henblik på støtte fra FC Helsingørs egne kontrollører.
At ansvaret for kontrol og visitation udelukkende lå hos hjemmeholdet.
At FC Helsingør ikke havde nogle forudgående viden eller efterretninger om, at udebanefansene havde
planlagt at bruge pyroteknik.
At FC Helsingør i så fald altid ville kontakte hjemmeholdet på forhånd.
At FC Helsingørs fans og stab desuden sammenstemmende fortæller, at der stort set ikke var nogen kontrol
ved indgangen, og at langt de fleste tilskuere kom ind uden at blive visiteret.

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”.
Senest forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne
i Herre-DM 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, BK Avartas og FC Helsingørs
redegørelser, at BK Avarta ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der før
og i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i strid med §12.1.
Instansen bemærker, at det i BK Avartas tilfælde er den første indberetning instansen sanktionerer indenfor de
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes BK Avarta.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde, og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, § 14.1, tildeles BK Avarta en bøde på kr.
5.000, jf. DBUs Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7.

Brøndby, den 9. december 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

