KENDELSE
Afsagt den 28. oktober 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
FC Helsingør – BK Frem, afviklet 27. september 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 27. september 2019 blev 2. divisionskampen FC Helsingør – BK Frem spillet på Helsingør ”Ny Stadion”.
Kampen sluttede 1-1.
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 dommertrioen kort efter kampens afslutning observerede 1 romerlys antændt af BK Frems fans.

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 det er korrekt observeret idet en BK Frem-tilhænger af glæde over 1-1 resultatet tændte et romerlys.

REDEGØRELSE FRA BK FREM:
BK Frem 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 Frems tilhængere havde sendt to fyldte busser, en minibus og yderligere fans der selv transporterede sig
til kampen.
At der i alt nok har været tale om et par hundrede BK Frem-tilhængere i Helsingør den aften.
At BK Frems tilhængere ved kampens start anvendte konfetti og flag.
At BK Frem efter kampen har modtaget en rosende henvendelse fra FC Helsingørs tilhængere, fordi BK Frem
bad om affaldssække og ryddede op efter sig selv på tribunen.
At det dog beklageligvis er korrekt hvad dommeren har indberettet.
At der var en enkeltperson der havde smuglet et såkaldt romerlys med ind til kampen.
At romerlyset blev antændt af vedkommende efter kampens afslutning.

At dette hører til sjældenhederne når BK Frem spiller ude og hjemme.
At BK Frem naturligvis er kede af hændelsen, og at BK Frem ligeledes ville være kede af, at hændelsen skal
lægges klubbens mange tilhængere, der opfører sig eksemplarisk, til last.
At det er lykkedes BK Frem at identificere den enkeltperson, der antændte romerlyset.
At BK Frem er nået frem til samme resultat som FC Helsingørs sikkerhedschef.
At vedkommende er blevet tildelt karantæne fra BK Frems kampe i resten af sæsonen.
At det yderligere er blevet indskærpet og udbredt til BK Frems to organiserede fangrupperinger, at BK Frem
ikke ønsker at der benyttes pyroteknik.
At det er noget både klubben og DBU ser strengt på.

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, FC Helsingørs og BK Frems
redegørelser, at FC Helsingør ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da der
efter kampen blev antændt pyroteknik.
Instansen bemærker, at det i FC Helsingørs tilfælde er den anden indberetning instansen sanktionerer indenfor
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes FC Helsingør.
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 stadions”, § 14.1, tildeles FC Helsingør en advarsel, jf.
DBUs Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7.

Brøndby, den 28. oktober 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

