
KENDELSE 
 

Afsagt den 25. september 2018 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AC Horsens - Vejle BK, afviklet 31. august 2018 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Fredag den 31. august 2018 blev Superligakampen AC Horsens – Vejle BK spillet på CASA Arena Horsens. 
Kampen sluttede 0-0. 
 
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 blev affyret pyroteknik,  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i forbindelse med indløb til kampen blev affyret 2 stk. pyroteknik af Vejle BK’s fans. 
 
At der i det 13. minut blev kastet øl fra AC Horsens fanafsnit der rammer Vejle BK’s assistenttræner på ryggen. 
 
At der i det 46. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik i Vejle BK’s fanafsnit. 
 
At der i det 67. minut blev kastet øl fra Vejle BK’s fanafsnit mod en AC Horsens-spiller der rammer ham i 
forbindelse med udførelsen af et indkast.  
 
At ingen af de nævnte episoder havde indflydelse på kampens afvikling. 
 
 
 
REDEGØRELSE FRA AC HORSENS 
 
AC Horsens 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 AC Horsens løbende havde kontakt med sikkerhedschefen fra Vejle BK samt AROS Vagt og Sydøstjyllands 
politi. 
 
At det på baggrund af kommunikationen blev besluttet, at øge styrken ved visitationen. 
 
At der var 13 mand der stod for visiteringen i udebaneafsnittet. 
 
At de blev suppleret af 8 spottere fra Vejle BK. 
 
At der yderligere fra AROS Vagt og betjente fra Sydøstjyllands politi løbende runderet i udebaneafsnittet. 
 
At udebaneafsnittet er et lukket område hvor tilgangen er en helt anden end til resten af stadion. 
 
At kampen var klassificeret til en risikokamp. 



 
At det samlede antal vagter derfor blev opnormeret. 
 
At de af dommeren indberettede hændelser kan bekræftes og beklages. 
 
At hændelserne er optaget som disciplinærsager og flere af personerne er allerede identificeret og idømt 
karantæner. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VEJLE BK 
 
Vejle BK 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 Vejle BK kan bekræfte dommerens indberetning. 
 
At Vejle BK’s sikkerhedschef var til stede og at der blev stillet med 8 spottere. 
 
At Vejle BK’s sikkerhedschef før, under og efter kampen var i god dialog med sikkerhedschefen fra AC Horsens. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, 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 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 de tilskuere Vejle BK havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af AC Horsens, der før og under kampen antændte pyroteknik. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet Vejle BK 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 baggrund af dommerindberetningen, AC Horsens og Vejle BK’s 
redegørelser, Vejle BK objektivt udebaneansvar, jf. § 14.3 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for 
de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at der i Vejle BK’s tilfælde er tale om et tredjegangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2018/19, samt at dette er den 12.  
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes Vejle BK. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 
 
 
 
 
 

**** 



 
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 
KENDELSE 

 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Vejle BK en bøde på kr. 25.000, 
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 25. september 2018 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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