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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 29. oktober 2021 blev 1. divisionskampen mellem Hobro IK og Esbjerg fB spillet på DS Arena i Hobro. 
Kampen sluttede 2-6 til Esbjerg fB.  
 
Efterfølgende har dommeren foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der blev affyret pyroteknik af Esbjerg fB’s fans, samt at der var flere Esbjerg 
fB-fans der løb ind på banen efter scoringen til 0-5. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At følgende er observeret af dommerteamet før og under kampen. 
 
At der var pyroteknik fra udebaneafsnittet. 
 
At der før kick-off blev affyret 12 stk. pyroteknik fra Esbjerg fB’s fanafsnit. 
 
At der efter 30 minutter blev affyret 2-3 stk. pyroteknik fra Esbjerg fB’s fanafsnit. 
 
At der efter 38 minutter blev affyret 2-4 stk. pyroteknik fra Esbjerg fB’s fanafsnit. 
 
At der i pausen blev affyret 2-3 stk. pyroteknik fra Esbjerg fB’s fanafsnit. 
 
At der var Esbjerg fB-tilskuere der kom på banen ved scoringen til 0-5 i det 60. minut. 
 
At tilskuerne deltog i scoringsjublen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA HOBRO IK 
 
Hobro IK har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At det er korrekt, at der blev affyret pyroteknik i kampen på de angivne tidspunkter. 
 
At der ved indgang blev udført grundig visitering af udebanegæsterne, inkl. Bannere og flag. 
 
At det er uvist hvordan pyroteknikken er kommet ind. 
 
At man til kampen havde flere kontrollører end normalt grundet en vurdering fra Hobro IK’s sikkerhedschef. 



 
At politiet var til stede i KST ved første affyring af pyroteknik, herefter bevægede dig sig ned til 
udebaneafsnittet. 
 
At det ikke har været muligt at identificere nogle af de tilskuere der affyrede pyroteknik grundet maskering. 
 
At udebanetribunen og området omkring tribunen er inden åbning for gæster blevet undersøgt af kontrollører 
og sikkerhedschefen. 
 
At Hobro IK har haft en fin dialog med politiet inden kampen. 
 
At der herunder var information om at tilskuerne var på en lokal bar inden kampen. 
 
At politiet meldte om alt roligt inden tilskuerne ankom til stadion. 
 
At det over middag fredag, på kampdagen, fra udeholdets sikkerhedschef bliver meddelt, at man ikke sender 
en spotter med. 
 
At det ligeledes er korrekt, at der på det angivne tidspunkt var 5 tilskuere på banen. 
 
At det pointeres, at ingen af de 5 tilskuere kom indenfor stregen på banen på noget tidspunkt. 
 
At 3 af de 5 tilskuere oplyste deres CPR-nummer til politiet efterfølgende. 
 
At disse 3 sager bliver afsendt til Hobro IK’s advokat hurtigst muligt. 
 
At de 3 personer blev bortvist fra stadion. 
 
At de sidste 2 tilskuere er ukendte for Hobro IK idet de nåede at hoppe retur på tribunen inden kontrollørerne 
kunne pågribe tilskuerne. 
 
At Hobro IK hurtigst muligt vil tage kontakt til Esbjerg fB for eventuel identifikation af disse vha. 
video/billededokumentation.  
 
At det slutteligt skal nævnes, at der ikke har været affyret pyroteknik på DS Arena i flere år. 
 
 
REDEGØRELSE FRA ESBJERG FB 
 
Esbjerg fB har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At det indledningsvist skal fremhæves, at Esbjerg fB på det kraftigste tager stor afstand fra den til kampen 
udviste adfærd, og også offentligt vil tilkendegive dette. 
 
At forud for kampen havde Esbjerg fB’s sikkerhedschef været i telefonisk kontakt med Hobro IK’s 
sikkerhedschef for at sikre en festlig og fornøjelse, men også sikker og forsvarlig kampafvikling. 
 
At adgangskontrol og visitation i udebaneafsnittet blev foretaget af Hobro IK’s egne stewards. 
 
At til trods for den grundige visitation lykkedes det desværre for nogle fans at have pyroteknik med ind på 
stadion. 
 
At afbrændere ikke kunne udpeges pga. maskering. 
 
At der var baneløbere ved scoringen i det 60. minut. 
 
At 3 personer blev tilbageholdt og overgivet til myndighederne. 
 
At billeddokumentation på yderligere to personer er fremsendt til Esbjerg fB for mulig identifikation. 
 



At Esbjerg fB har fokus på at kampe afvikles sikkert og forsvarligt, og havde i samarbejde med Hobro IK 
gennemgået kampafviklingen og gjort en indsats for at kampen ville blive afviklet sådan.  
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Steven Lustü og Lars W. Knudsen 
har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har ikke 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, at det var tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit, Esbjerg fB var blevet 
tildelt af Hobro IK, der under kampen antændte pyrotekniske artikler og som løb ind på banen i forbindelse med 
scoringen til 0-5. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, Hobro IK’s og Esbjerg fB’s, 
Esbjerg fB objektivt udebaneansvar, jf. § 14.3 i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, for de af dommeren 
indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Esbjerg fB’s tilfælde er den tredje indberetning instansen 
sanktionerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes Esbjerg fB. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 35.000. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles Esbjerg fB en bøde på kr. 35.000, 
jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Esbjerg fB for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 12. november 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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