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Afsagt den 4. maj 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AB – Vejle BK, 19. marts 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 19. marts 2017 blev NordicBet Ligakampen AB – Vejle BK spillet på Gladsaxe Stadion. Kampen 
sluttede 2-1 til Vejle BK. 
 
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 kampstart og en gang i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i 
Vejle BK’s fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At ved indløb til banen blev der antændt et romerlys i sektionen med Vejle BK’s fans. 
 
At der i kampens 61. minut, efter Vejle BK’s scoring til 1-2, blev antændt et romerlys i sektionen med Vejle BK’s 
fans. 
 
At det i øvrigt bemærkes, at kampens afvikling som sådan ikke blev forstyrret af de to episoder. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AB 
 
AB har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At AB havde fået ekstra kontrollører, da Vejle BK havde meldt omkring 50 fans fra dem. AB havde dialog med 
formanden for Vejles fanklub inden kampen, som opgav antal og ankomsttidspunkt. Vejle BK’s fans blev henvist 
til sektionerne A og B, hvorfra AB’s kontrollører kunne holde øje med dem. 
 
At AB var godt bemandet, og stod stærk i indgangene, hvor der naturligvis blev visiteret. Alligevel formåede 
Vejle BK’s fans at få to romerlys med ind på lægterne, hvilket AB ærgrer sig meget over. De blev affyret på de 
angivne tidspunkter af dommer Jonas Hansen. De formåede at affyre disse ved at en hætteklædt tændte dem, 
for hernæst at gemme sig i mængden, så gerningsmanden er meget svær (for ikke at sige umulig) at udpege. 
 
At det begge gange var en Vejle Bk-fan, som tog fat i romerlyset og smed det ned af tribunen, så en af AB’s 
kontrollører kunne slukke dem. Der var en tydelig frustration over, at der var røg på tribunen. Så bestemt ikke alle 
Vejle BK-fans, som billiger den opførsel. 
 
At Vejle BK havde fået sin egen bar, så AB på den måde kunne adskille AB’s og Vejle BK’s fans. Der plejer nu 
ellers altid at være et rigtig godt forhold mellem AB’s og Vejle BK’s fans, da de kan relatere til hinanden, som 
traditionsklubber, som begge ligger med en vis legemsdel i vandskorpen. Dette var også det overordnede 



billede denne søndag, men denne gang var der desværre et par brodne kar imellem. 
 
At da romerlysene ikke fik lov til at brænde ud, som følge af den omtalte selvjustits, blev de slukket efter kort tid, 
således at det ikke fik indflydelse på kampen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VEJLE BK 
 
Vejle BK har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Vejle BK ikke officielt havde sendt spottere til AB, fordi Vejle BK ikke havde fået nogen henvendelse fra AB om 
at de ønskede spottere. Vejle BK’s sikkerhedschef havde selv forsøgt at komme i telefonisk kontakt med den 
sikkerhedsansvarlige dog uden held. 
 
At der var to af Vejle BK’s servicefolk til stede til kampen. Sikkerhedschefen var før, under og efter kampen i 
kontakt med dem. 
 
Deres melding var: 

• Der ikke var separat indgang til Vejle BK-fans. Der var et afsnit som var beregnet til Vejle BK-fans, dog 
var det muligt at bevæge sig frit på stadion.  

• Angående visitation fortæller de at den var meget mangelfuld og at de fans der kom med fanbussen 
ikke fik nogen specielt opmærksomhed. 

• Det bekræftes at der var episoder der kunne opfattes som pyro. De kan ikke med sikkerhed sige, at det 
var Vejle BK-fans der var indblandet i disse episoder. Den sikkerhedsansvarlige har efter kampen oplyst 
sikkerhedschefen om at de ikke har nogen bevis for hvem det var indblandet, men at han tror det var 
Vejle BK- fans. 

 
At Vejle BK naturligvis tager kraftig afstand for brugen af pyroteknik. Derfor havde klubben det på dagsordenen 
på et dialogmøde torsdag den 23. marts 2017 mellem Vejle Boldklub, den officielle fanklub og andre stemnings 
skabende fans. De bekræfter de to servicefolks observationer. 
 
At sikkerhedschefen bemærker at dommeren beretter at episoderne ikke forstyrrede kampen. Så han forventer 
at sagen hermed er afsluttet. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og Stephan Schors har 
deltaget i sagens behandling. 
 
Jens Hjortskov (formand) 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”. 
 
Forud for sæsonen 2016-2017 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 
vil anse enhver afbrænding af pyroteknik inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af 
cirkulæret. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Vejle BK havde ansvaret for, der før kampstart og 
i kampens 61. minut antændte pyroteknik. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, samt AB’s og Vejle BK’s 
redegørelser Vejle BK objektivt udebaneansvar, jf. § 13.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for 
de af dommer Jonas Hansen indberettede episoder. 
 
Instansen bemærker, at der i Vejle BK’s tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til overtrædelse af 



”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er den tredje 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes Vejle BK. 
 
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 stadion”, § 16.1, tildeles Vejle BK en bøde på kr. 5.000, 
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er, jf. DBUs Love § 30.7, endelig. 
 
 
 

Brøndby, den 4. maj 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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