
KENDELSE 
Afsagt den 28. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Slagelse B&I – FC Helsingør, afviklet 6. oktober 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Søndag den 6. oktober 2019 blev 2. divisionskampen Slagelse B&I – FC Helsingør spillet på Harboe Arena Slagelse. 
Kampen sluttede 3-1 til FC Helsingør. 

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 efter kampen bliver spyttet mod dommerne fra Slagelse B&I’s afsnit. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

At dommerteamet efter kampen mellem Slagelse B&I og FC Helsingør ser sig nødsaget til at indsende følgende 
indberetning. 

At efter kampen er fløjtet af, og dommertrioen bevæger sig mod omklædningsrummet via spillertunnelen, er 
der en tilskuer der spytter ned mod dommerteamet fra tilskuerpladserne. 

At der står to tilskuere og råber ned mod dommerne, og da dommerteamet har passeret tilskuerne høres den 
ene af dem spytte. 

At spytklatten lander lige bag ved dommerteamet på trappen. 

At dommerteamet formoder, at den kontrollør som stod ved spillertunnellen, har set episoden. 

At dette ligeledes påpeges overfor kontrolløren i øjeblikket. 

At det ser ud til, at kontrolløren håndterer episoden fint. 

At det skal understreges, at dommerteamet ikke direkte ser personen spytte, da det skete ligesom 
dommerteamet passerede personen. 

At ingen i dommerteamet er i tvivl om, at personen spyttede ned mod dem. 

At kontrolløren oplyses om, at dommerteamet ser sig nødsaget til at indberette episoden. 

At der ikke har været andre episoder i forbindelse med kampen. 

At dommerteamet generelt har været taget godt imod.  

REDEGØRELSE FRA SLAGELSE B&I: 

Slagelse B&I 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 Slagelse B&I forud for kampen havde drøftet det sikkerhedsmæssige niveau for kampen. 

At idet FC Helsingør er en tidligere Superligaklub valgte Slagelse B&I at øge de sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger. 

At Slagelse B&I havde kontakt med FC Helsingør, og fik 3 dage før kampen et estimat på antallet af tilrejsende 
tilskuere. 

At Slagelse B&I åbnede det tidligere udebaneafsnit på Harboe Arena Slagelse, som blev anvendt i 
Superligatiden. 

At dette gjorde, at FC Helsingør var på sit eget aflåste afsnit, benyttede egen salgsbod, egne toiletter og 
egen indgang. 

At hjemmeholdet og udeholdets tilskuere dermed fra kampstart til afrejse fra Slagelse var adskilt. 

At der i udebaneafsnittet var tilkoblet overvågning i tilfælde af eventuel pyroteknik. 

At der under kampen ikke blev anvendt pyroteknik. 

At der ligeledes blev visiteret så der ikke kom pyroteknik med ind på stadion. 

At der udenfor stadion, på offentlig vej, blev affyret 2 nødblus ind over banen. 

At der ikke blev medbragt pyroteknik på stadion eller fundet pyroteknik i visitationen. 

At der til kampen blev anvendt flere kontrollører end ved almene kampe. 

At der blandt kontrollørerne var flere tidligere kontrollører fra FC Vestsjælland-tiden. 

At Slagelse B&I klokken 14:53 modtager opkald fra kontrolløren ved spillertunnellen. 

At kontrolløren ved ankomst er i dialog med en ældre herre som står afventende.  

At dommertrioen havde rettet henvendelse til kontrolløren vedrørende en tilskuer der skulle have spyttet efter 
dem. 

At kontrolløren som stod ved spillertunnelen havde anmodet den ældre herre om at afvente at Slagelse B&I’s 
næstformand kom frem således at sagen kunne rapporteres. 

At Slagelse B&I’s næstformand herefter tog sig af dialog med såvel tilskueren som kontrolløren og de 
omkringstående for at skabe et overblik. 

At kontrolløren ved spillertunnellen havde haft fokus på de omkringstående tilskuere samt at dommertrioen 
kom ind i tunnelen uden uønskede stop. 

At kontrolløren bemærker, at der råbes fra tilskuernes side, men ser ikke, at der bliver spyttet. 

At kontrolløren tager affære på anmodning af dommertrioens henvendelse. 

At den ældre herre selv beretter, at han har stået og råbt ad dommerne. 

At han aldrig kunne finde på at spytte. 

At den ældre herre var meget ked af, at det skulle være opfattet således, da han er trofast tilhænger på 
Harboe Arena Slagelse, og har været det gennem årtier. 

At tilskueren blev spurgt ind til, om han havde ageret på nogen form, der kunne være opfattet som at spytte. 

At han ikke mente at have ageret på sådan en måde. 

At Slagelse B&I’s næstformand ligeledes talte med to herrer, som havde stået kort fra episoden og fulgt den 
efterfølgende episode. 



At de to herrer havde set den ældre mand råbe ned til dommertrioen, hvilket bekræfter den ældre mands 
eget udsagn. 

At de to herrer ikke havde set at den ældre mand skulle have spyttet. 

At ud fra de indhentede oplysninger er det ikke muligt for Slagelse B&I at konkludere, om der er blevet spyttet 
mod dommertrioen eller ej. 

At såfremt der er spyttet mod dommertrioen, så tager Slagelse B&I stærkt afstand fra dette. 

At det er svært for Slagelse B&I at tildele den ældre mand karantæne på baggrund af episoden da hverken 
kontrolløren, de 2 herrer eller dommertrioen har set spyttet.  

At Slagelse B&I hæfter sig ved, at både Slagelse B&I og dommertrioen ikke har registreret andre episoder i 
forbindelse med kampen. 

At FC Helsingørs tilskuere ved afgang takkede kontrollørerne på udebaneafsnittet for god service og hosting. 

At den øgede sikkerhed og det ekstra mandskab dermed har været med til at danne ramme for en tryg og 
sikker kamp. 

At Slagelse B&I derfor er meget kede af dommertrioens oplevelse ved kampens afslutning.  

At Slagelse B&I er glade for dommertrioens bemærkning i indberetningen om, at der har været taget godt 
imod dem. 

At dette altid er vigtigt for Slagelse B&I ved alle kampe. 

At Slagelse B&I beklager den opståede episode.  

 

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”.  

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Slagelse B&I’s redegørelse, 
at Slagelse B&I ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”. 

Instansen bemærker, at det i Slagelse B&I’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 Slagelse B&I. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 2.500. 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

 

Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 14.2, tildeles Slagelse B&I en bøde på kr. 
2.500, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 



Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 

 

Brøndby, den 28. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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