
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 11. december 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Fredericia – Lyngby BK, afviklet 29. november 2015 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 29. november 2015 blev Bet25 Ligakampen FC Fredericia – Lyngby BK spillet 
på Monsaja Park i Fredericia. Kampen sluttede 4-2 til Lyngby BK. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen. 
 
Af indberetningen fremgik det, at kampen blev udsat i 30 sekunder på grund af pyroteknik 
i Lyngby Boldklubs fanafsnit, samt at linjedommeren i forbindelse med Lyngby Boldklubs 
udligning til 1-1 blev ramt af øl. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der ved indløb til kampen registreres en hel del kold røg, samt flere “fire crackers” fra 
udeholdets afsnit. 
 
At én af disse “fire crackers” blev kastet ind på banen, og dommeren udskød kampstart i 
30 sekunder, indtil denne ”cracker” var blevet fjernet. 
 
At ved Lyngbys scoring til 1-1, fik linjedommeren tættest udebaneafsnittet øl ned ad 
ryggen i forbindelse med jublen. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC FREDERICIA 
 
FC Fredericia 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 da kampen startede landede der en bus med officielle og uofficielle fans fra Lyngby og 
de var i godt humør. De blev visiteret og der blev ikke fundet noget på dem. 
 
At under indløb blev der skudt koldt røg af, og FC Fredericias vagter så en af dem som 
tændte det. Da han ti minutter efter gik op og købte øl blev han taget. FC Fredericia 
overgav ham til politiet og fik hans navn og alt det de skal bruge til at få ham til at betale 
bøden. 
 
At efter pausen skete det samme igen. En fyr vagterne har haft øje på tændte noget røg 
igen, og han blev efterfølgende tager, da han gik på toilettet. 
 
At i slutningen af anden halvleg begyndte Lyngby BKs fans at kaste med konfetti og øl 



 

efter vagterne på banen og FC Fredericia tog fat i Lyngbys kampafvikler og deres spotter, 
og de vurderer sammen med FC Fredericias kontrollør at det vil ende galt, hvis man gik ind 
og stoppede det. Man prøvede i stedet at tale med dem, men de var uden for 
rækkevide. De havde en meget truende adfærd. Efter kampen begyndte de at ville slås 
med vagterne. FC Fredericia sikkerhedschef prøvede at tale dem ned på jorden. Lyngbys 
træner kom og hjalp, og med fælles hjælp blev de sendt af sted med bussen. 
 
At kampen endte med, at der blev noteret to mand for at skyde kold røg af, og FC 
Fredericia har alt på dem, så de kan sende dem en regning, hvis klubben modtager en 
bøde fra DBU. 
  
 
REDEGØRLSE FRA LYNGBY BK 
 
Lyngby BK 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 Lyngby Boldklub stillede op med 4 spottere, heriblandt chef for kampafvikling & 
sikkerhedskoordinator og Sikkerhedschef. 
 
At Lyngby Boldklub havde på forhånd gjort opmærksom på, at denne gruppe fans godt 
ville kunne finde på at have pyroteknik med, og man derfor gerne så at visiteringen var 
helt tæt på kroppen. 
 
At Lyngby Boldklub inden kamp havde informeret fans om konsekvenssen af brugen af 
pyroteknik og meddelt, at det var udvisning, karantæne samt mulig bøde ved brug af 
pyroteknik. Denne information fik de inden afgang til Fredericia, samt da de ankom til 
Monjasa Park. 
 
At ved spillerindløb blev der, som dommeren nævner, fyret 2 blå koldrøg af samt ”fire 
crackers”. Denne ene af disse ”fire crackers” blev kastet på banen. 
 
At ved godt samarbejde med Sikkerhedschef fra FC Fredericia, Lyngby Boldklubs spottere 
og videoovervågning, fik man hurtigt fundet frem til den skyldige. Den skyldige blev vist ud 
og har efterfølgende fået karantæne fra alle Lyngby Boldklubs kampe. 
 
At ved Lyngby Boldklubs scoring til 1-1, blev der kastet en øl på banen, som ramte 
kontrollør samt linjedommeren. Den skyldige blev også spottet og har ligeledes fået 
karantæne fra alle Lyngby Boldklubs kampe. 
 
At Lyngby Boldklub før kampen havde informeret FC Fredericia om antal fans, spottere og 
andre nyttige informationer i forbindelse med Lyngby Boldklubs besøg. 
 
At der både før, under og efter kampen har der været god dialog med FC Fredericias 
sikkerhedskorps samt sikkerhedschef og sikkerhedskoordinator. 
 
At efterfølgende fik man set de affyrede koldrøg samt ”fire crackers”. Disse er mindre end 
en lighter og kan på trods af god visitering, derfor være lette at skjule. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Kim Høg Madsen, Jesper Hansen og 
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Stig Pedersen 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 2015-2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans en cirkulæreskrivelse 
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 fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Lyngby Boldklub havde 
ansvaret for, i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Fredericia, der på 
grund af afbrænding af pyroteknik var skyld i udsættelse af kampstart, samt kast af øl mod 
kontrollør og linjedommer. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder  
stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit 
forbeholdt specifikt udeholdet Lyngby Boldklubs tilskuere og at tilskuerafsnittet var sikret på 
en sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, at 
tiltvinge sig adgang til dette tilskuerafsnit.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund Lyngby Boldklub objektivt 
udebaneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for de af 
dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i Lyngby Boldklubs tilfælde er tale om et førstegangs tilfælde i 
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, 
samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede tre indberetninger vedrørende 
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Lyngby Boldklub. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 15.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles Lyngby 
Boldklub en bøde på kr. 15.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3. 
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 
 
 

Brøndby, den 11. december 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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