KENDELSE
Afsagt den 25. oktober 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Frederiksberg Boldklub – Vanløse IF, Afviklet 3. september 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER:
Tirsdag den 3. september 2019 blev Sydbank Pokalkampen Frederiksberg Boldklub – Vanløse IF spillet på
Frederiksberg IP. Kampen sluttede 3-2 til Vanløse 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 begge holds fans flere gange under kampen forcerer hegnet.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen måtte afbrydes to gange i henholdsvis det 66. og 70. minut.
At begge spilstop var som følge af at Frederiksbergs Boldklubs og Vanløse IF’s fans gik ud af det indhegnede
område og ind på løbebanerne omkring kampbanen.
At alle de nævnte fans var børn i 6. klasse-alderen.
At begge grupper ophidsede hinanden med mishagsytringer og fuck-fingrer rettet mod den anden gruppering.
At der var flere Vanløse IF-fans der i forbindelse med Vanløse IF’s mål i det 23. og 37. minut der forcerede
indhegningen og jublede på løbebanen tæt på kampbanen.
At Frederiksberg Boldklubs unge, af den nærmeste linjedommer, blev bedt om at forlade løbebanerne og gå
om på den anden side af hegnet i kampens 58. minut.
At i det 66. minut, i forbindelse med 2-2 målet, løb Frederiksberg Boldklubs fans ud på løbebanen og ned mod
Vanløse IF’s fans.
At Frederiksberg Boldklubs fans her kom med mishagsytringer og sendte fuck-fingrer mod Vanløse IF’s fans.
At dette betød, at kampen kortvarigt blev afbrudt da dommeren talte med repræsentanter fra klubberne og
indskærpede, at de skulle få styr på deres fans og at hjemmeholdet over anlægget skulle meddele, at
alle tilskuere skulle respektere indhegningen.
At dette kort blev fortalt over højtaleranlægget.
At i forbindelse med Vanløse IF’s scoring til 3-2 i det 70. minut, løb Vanløse IF’s fans ind på løbebanen og op til
Frederiksberg Boldklubs fans.
At Vanløse IF’s fans her kom med mishagsytringer og sendte fuck-fingrer mod Frederiksberg Boldklubs fans.

At dette betød, at kampen igen kortvarigt blev afbrudt, da dommeren talte med repræsentanter
fra Vanløse IF, der kunne fortælle, at der nu var voksne hos børnene og at de ville tage hånd om det så det
ikke gentog sig.
At dommeren fortalte alvoren i forholdet og at næste skridt ville være at kalde spillerne ind i
omklædningen.
At der efter dette ikke var flere hændelser at bemærke.
REDEGØRELSE FRA FREDERIKSBERG BOLDKLUB:
Frederiksberg 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 Frederiksberg Boldklub er bekendt med de i indberetningen omtalte situationer undervejs i kampen.
At Frederiksberg Boldklub som hjemmebanearrangør gjorde tiltag for at få de unge tilskuere på 12-14 år
tilbage bag rækværket ind mod løbebanen.
At dette skete både i forbindelse med dommerens henvendelser til trænerteamet og imellem disse.
At der er forholdsvist langt fra indhegningen til selve banen, og at der på intet tidspunkt var risiko for tilskuere
på banen i Frederiksberg Boldklubs optik.
At Frederiksberg Boldklub endvidere vurderede, at der var tale om mindre grupperinger der udtrykte støtte til
hver sit hold.
At der for Frederiksberg Boldklubs vedkommende var tale om U12 til U15-spillere der var begejstret for en mulig
pokalsensation.
At kun et fåtal i Frederiksberg Boldklubs optik gik over stregen og gestikulerede til Vanløse IF’s gruppering af
ungdomsspillere i samme aldersgruppe.
At Frederiksberg Boldklub, på foranledning af dommerens henvendelse, naturligvis fik indskærpet via
stadionspeakeren, at det var strengt forbudt at forcere rækværket på modsatte side af selve tribunen.
At Frederiksberg Boldklub ligeledes fik kontakt til de pågældende ungdomsspilleres trænere.
At trænerne gik over for at få ungdomsspillerne til at forholde sig roligt.
At Frederiksberg Boldklub beklager de to hændelser fra deres side i forbindelse med de to scoringer.
At Frederiksberg Boldklub har minimal erfaring med afvikling af opgør som disse, da Frederiksberg Boldklub til
dagligt er indplaceret i Københavnsserien, med et tilskuergennemsnit på cirka 50 personer, hvoraf 80 procent
er over 40 år, og altid forholder sig i ro.
At der her var tale om en, for Frederiksberg Boldklubs vedkommende, ekstraordinær kamp, hvor der
ovenikøbet lurede en overraskelse som medførte begejstring på den modsatte side af tribunen på stadion.
At alle publikummer normalt opholder sig på tribunen på Frederiksberg Stadion.
At Frederiksberg Stadion er under ombygning/renovation, og derfor var en del tilskuere nødsaget til at
fortrække til den modsatte side, for at der var plads til at de kunne overvære kampen.
At dette både var tilfældet for Vanløse IF’s fangruppe og en del af Frederiksberg Boldklubs ungdomsspillere.
At Frederiksberg Boldklub overordnet set er tilfredse med afviklingen af selve kampen, men selvfølgelig er
opmærksomme på de indberettede episoder, og fremadrettet vil være mere skarpe i sådanne situationer
såfremt Frederiksberg Boldklub skulle være så heldige/dygtige at spille sig videre fra de indledende

pokalkampe igen.

REDEGØRELSE FRA VANLØSE IF:
Vanløse IF 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 både Vanløse IF og Frederiksberg Boldklub havde nogle supportere, begge grupperinger børn, som skabte
en god stemning til en fin kamp.
At det er rigtigt, at da Vanløse IF scorede, så gik Vanløse IF’s fans ind på løbebanen for at juble.
At Frederiksberg Boldklubs fans gjorde det samme da Frederiksberg Boldklub scorede.
At da Frederiksberg Boldklub scorede til 2-2 løb Frederiksberg Boldklubs fans ned mod Vanløse IF’s fans
nøjagtigt som dommeren beskriver det.
At dommeren gik ud og sagde til trænerne fra begge hold, at det ikke var ok, som han ligeledes beskriver.
At Vanløse IF sendte to forældre over til Vanløse IF’s gruppe.
At da forældrene var halvvejs derovre scorer Vanløse IF til 3-2, og derfor nåede forældrene ikke at få stoppet
gruppen som løb op mod Frederiksberg Boldklubs gruppe som dommeren beskriver det.
At der derefter ikke var problemer.
At Vanløse IF ikke vil sige at der havde været problemer.
At dem fra Vanløse IF der havde overværet kampen ikke på nogen måde havde været nervøse for at det
skulle udvikle sig.
At der blot var tale om drengestreger hvor man støttede sit hold og løb hen mod den anden gruppe uden at
komme for tæt på.
At Vanløse IF-lejren undrede sig over, at der ikke var nogle kontrollører til stede ved kampen.
At dommerens indberetning er korrekt.
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”.
I Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions §1.1 fremgår det at ”I Herre-DM og i de afsluttende runder i
Herre-LP har den arrangerende klub ansvaret for, at kampene afvikles i god ro og orden, uden at spillere,
officials og tilskuere forulempes, lider overlast eller bringes i fare og uden, at der sker skade på bygninger og
løsøre.”
Det fremgår af Propositioner for Herre-LP §10.3 at ”det skal af administrators programlægning fremgå, hvilken
klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Arrangøren bærer ansvaret for kamparrangementet, dog har den
tilrejsende klub et medansvar for egne tilhængere. Arrangøren er endvidere ansvarlig for overholdelse af de
supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af Divisionsforeningens bestyrelse.”
Idet Frederiksberg Boldklub er arrangør af kampen, følger det af Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion
§2.2 at ”ved kampe i de afsluttende runder af Herre-LP gælder de bestemmelser, som normalt ville have været

gældende, hvis kampen havde været en almindelig turneringskamp på hjemmebane for den arrangerende
klub, samt bestemmelsen i §14 om en gæstende Superligaklubs ansvar. Hvis en pokalkamps karakter tilsiger
dette, kan administrator dog, inden for dette cirkulæres grænser, fastsætte strengere krav end normalt i
forbindelse med den pågældende pokalkamp. Finalen i Herre-LP har en særlig status, jf. §16.”
Det fremgår af Turneringsreglement for DBU København §44.2 at ”forseelser, begået af spiller, træner/leder eller
tænger fritager ikke en klub for sanktion.”
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Vanløse IF havde ansvaret for der under kampen
forcerede hegnet og gik ind på løbebanen.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, Frederiksberg Boldklubs og
Vanløse IF’s redegørelser, at Vanløse IF er ansvarlig for sine tilhængeres ageren jf. Propositioner for Herre-LP §10.3.
Instansen bemærker, at det i Vanløse IF’s 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 Vanløse IF.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 3.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til Turneringsreglement for DBU København §44.2 jf. Propositioner for Herre-LP §10.3, tildeles
Vanløse IF en bøde på kr. 3.000, jf. Turneringsreglement for DBU København §45.1, c, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3,
jf. § 30.1, a).
Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7.
Brøndby, den 25. oktober 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

