
KENDELSE 
Afsagt den 7. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Boldklubben Union – B93, afviklet 6. august 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Tirsdag den 6. august 2019 blev Sydbank Pokalkampen Boldklubben Union – B93 spillet på kunstgræsbanen på 
Genforeningspladsen. Kampen sluttede 1-0 til Boldklubben Union. 

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 kampens 42. minut var røg på hele sidelinjen hvorfor dommeren måtte afbryde kampen i et minut. 

At røgen kom fra hjemmeholdets fangruppering. 

At der var tale om minimum 4. stk. romerlys som producerede så meget røg at sidelinjen udfor hjemmeholdets 
fans ikke kunne ses. 

 

REDEGØRELSE FRA BOLDKLUBBEN UNION: 

Boldklubben Union 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 som det korrekt fremgår af dommerens redegørelse, så var der en kort afbrydelse af kampen mod B93 da 4 
romerlys blev antændt. 

At Boldklubben Union skal være de første til at beklage dette. 

At Boldklubben Union reagerede hurtigt og sørgede for at det ikke gentog sig i kampen. 

At et væsentligt forhold gør sig gældende, som gør det svært for Boldklubben Union at undgå disse episoder. 

At forholdet er, at Genforeningspladsen er et offentligt anlæg med tennisklub og mange indgange. 

At dette gør det umuligt for Boldklubben Union at kontrollere hele anlægget. 

At Boldklubben Union derfor heller ikke har entré til kampene. 

At det endnu engang kun kan beklages. 

At Boldklubben Union forsikrer om at der løbende er en god dialog med dem som vælger at komme på 
Genforeningspladsen i forbindelse med kampe og i dagligdagen. 



At Boldklubben Union er en frivilligt drevet klub som gør en kæmpe forskel i Nordvest. 

At Boldklubben Union håber at de med denne redegørelse kan undgå en økonomisk sanktion som vil ramme 
hårdt. 

 

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”. 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 dommerindberetningen og Boldklubben Unions 
redegørelse, at Boldklubben Union ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da 
der under kampen blev affyret pyroteknik i strid med §12.1. 

Instansen bemærker, at det i Boldklubben Unions 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 Boldklubben Union. 

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

**** 

 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

 

KENDELSE 

 

Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 14.2, tildeles Boldklubben Union en advarsel, 
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 

 

Brøndby, den 7. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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