
KENDELSE 
 

Afsagt den 26. april 2018 

 

af 

 

Fodboldens Disciplinærinstans 

 

i sagen 

 

Skovshoved IF – FC Sydvest 05 Tønder, afviklet 24. marts 2018 

 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

 

Lørdag den 24. marts 2018 blev 2. divisionskampen Skovshoved IF – FC Sydvest 05 Tønder spillet på Gentofte 

Stadion i Gentofte. Kampen sluttede 3-1 til Skovshoved 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 der i løbet af kampen både blev antændt pyroteknik af Skovshoved IF’s fans. 

 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN 

Dommeren indberettede følgende: 

 

At der i det 92. minut blev affyret pyroteknik i kampen mellem Skovshoved og FC Sydvest. 

 

At det samlet set omhandlede fem romerlys, som blev antændt over to omgange. 

 

At kampen ikke blev stoppet grundet antændingen af pyroteknikken.  

 

At pyroteknikken blev antændt bag det ene mål af tre personer. 

 

At dommeren ikke kan sige hvilket hold personerne holdte med, men at udeholdets fans normalt ikke står på 

den endetribune som pyroteknikken blev antændt på.  

 

 

REDEGØRELSE FRA SKOVSHOVED IF 

Skovshoved 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 Skovshoved IF desværre havde den omtalte episode i kampen mod FC Sydvest 05 Tønder. 

 

At Gentofte Stadion er et rigtig fint stadion. 

 

At Skovshoved IF havde en sikkerhedsvagt ved den eneste indgang som var til stadion, og denne udførte sit 

job som Skovshoved IF ønskede det. 

 

At sikkerhedsvagten tjekkede folk for pyroteknik og andre genstande man ikke må have med på stadion.  

 

At der som beskrevet blev affyret romerlys da kampen var ved at være færdig. 

 

At affyringen skete bag det ene mål, hvor der er en høj og en masse træer. 

 

At Skovshoved IF havde sikret at man ikke kunne komme ind på bagtribunen. 

 

At det er Skovshoved IF’s overbevisning at romerlysene blev affyret udenfor stadion da det område hvor 



romerlysene blev affyret ikke var en del af stadionanlægget.  

 

At Skovshoved IF er kede af situationen og har taget ved lære og måske skal have nogen til at kontrollere 

området udenfor stadion bag det ene mål.  

 

At Skovshoved IF stadig lærer en masse og at de får flere og flere folk som følger kampene. 

 

At Skovshoved IF ikke håber at sagen bliver sanktioneret som en bøde, da de har gjort alt der stod i deres 

magt. 

 

At Skovshoved IF har lært at skulle håndtere flere og flere mennesker.  

 

 

 

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”. 

 

Forud for sæsonen 2017-2018 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 på baggrund af dommerindberetning og Skovshoved IF’s redegørelse, 

at Skovshoved IF ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der under kampen 

blev antændt pyroteknik i strid med §12.1 

 

Instansen bemærker, at der i Skovshoved IF’s tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til 

overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er 

den 2.  indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af 

cirkulæret, der kan tilregnes Skovshoved IF. 

 

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 Skovshoved IF en bøde på kr. 

5.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 

 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 

 

 

Brøndby, den 26. april 2018 

På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 


