KENDELSE
Afsagt den 25. oktober 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
BK Marienlyst – Esbjerg fB, afviklet 25. september 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Onsdag den 25. september 2019 blev Sydbank Pokalkampen BK Marienlyst – Esbjerg fB spillet på
Marienlystcentret. Kampen sluttede 5-2 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 løbet af kampen blev affyret pyroteknik.

INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At der fra BK Marienlysts fans blev affyret røg tre gange.
At Esbjerg fB’s fans i kampens 90. minut affyrede cirka 5 stk. pyroteknik.
At det ikke havde indvirkninger på kampen.

REDEGØRELSE FRA BK MARIENLYST:
BK Marienlyst 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 Marienlyst er noget forundrede over, at der er blevet indberettet, at der blev affyret røg til kampen.
At BK Marienlysts næstformand havde en snak med dommeren efter kampen, og her gjorde dommeren det
klart, at han ikke ville indberette noget og at det slet ikke havde haft indflydelse på kampen.
At dommeren ordret sagde, at røgen var ligegyldig, men at han var nødt til at indberette romerlysene.
At der var 10 vagter på før, under og efter kampen.
At vagterne visiterede publikum så godt som muligt før kampen.
At BK Marienlyst håber, at Fodboldens Disciplinærinstans vil se på sagen med milde øjne, da BK Marienlyst har
gjort alt hvad der var muligt for at håndtere sådan en stor kamp.
At BK Marienlyst selvfølgelig også har noteret, at Esbjerg fB’s fans affyrede romerlys efter cirka 90. minutter.
At efter Esbjerg fB havde affyret romerlysene blev de kastet ned foran banden der afskærmer publikum fra
spillepladsen.
At der desværre gik ild i BK Marienlysts kunstgræsbane.

At ilden dog hurtigt blev slukket.
At romerlysene ikke blev kastet ind på selve banen.
At der ved Esbjerg fB-indgangen, som var separat, var vagter der visiterede udeholdets fans.

REDEGØRELSE FRA ESBJERG FB:
Esbjerg fB 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 i forbindelse med indløb til kampen blev affyret pyroteknik i den østlige ende af stadion.
At der fra samme sted blev affyret pyroteknik yderligere to gange under kampen.
At der var fri adgang for alle tilskuerne omkring hele banen.
At bod- og toiletforhold var fælles.
At der ingen fysisk adskillelse var af de to holds fans.
At der ved indgangspartiet var præventiv visitation af de fans, som kontrollørerne skønnede var Esbjerg fBfans.
At der ikke var opsat ordensreglement for kampafviklingen.
At der ved de ovennævnte episoder ikke blev skredet ind overfor personerne som afbrændte pyroteknik.
At der ikke var nogen videoovervågning af stadion.

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 Marienlysts og Esbjerg fB’s
redegørelser, at BK Marienlyst ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da der
under kampen blev affyret pyroteknik i strid med §12.1.
Instansen bemærker, at det i BK Marienlysts 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 Marienlyst.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de 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 BK Marienlyst en advarsel, jf.
DBU’s Love § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7.

Brøndby, den 25. oktober 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

