
KENDELSE 
Afsagt den 26. november 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Næstved BK – Viborg FF, afviklet 24. oktober 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 

Torsdag den 24. oktober 2019 blev NordicBet Ligakampen Næstved BK – Viborg FF spillet på ProfaGroupPark i 
Næstved. Kampen sluttede 3-1 til Viborg FF. 

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 opstod flere episoder vedrørende dommersikkerheden. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN:  

Dommeren indberettede følgende: 

At da kampen mellem Næstved BK og Viborg FF var slut og dommerkvartetten skulle forlade banen, sker dette 
gennem det ene hjørne, hvor den eneste adgang til spillertunnelen og dommerkvartettens omklædningsrum 
er. 

At i forbindelse med dommerkvartettens udgang fra banen og frem til ankomst i omklædningsrummet anføres 
nedenstående hændelser listet i en ikke-prioriteret rækkefølge. 

At i forbindelse med at dommerkvartetten skulle forlade banen, var der ingen vagter omkring 
dommerkvartetten. 

At dommerkvartetten derfor forlod banen alene. 

At dommerkvartetten så 3 vagter foran en stor gruppe vrede Næstved BK-fans, men ikke registrerede flere 
vagter ved udgangen fra banen, herunder heller ikke vagter på siden mod VIP-tilskuerne, hvor de resterende 
hændelser foregik. 

At i samme moment som ovenstående, bliver dommerkvartetten antastet af en ophidset ejer, der var iført en 
Næstved BK-jakke. 

At ejeren forsøgte at give dommeren et grønt halstørklæde, men dommeren gik forbi ejeren for at komme i 
sikkerhed. 

At ejeren herefter gik nogle skridt efter dommeren og kastede halstørklædet i hovedet på dommeren bagfra, 
så halstørklædet ramte hovedet og landede ovenpå hovedet og kroppen. 

At dommeren fjernede halstørklædet og gav det til en af Næstved BK’s anførte holdledere på vej ind i tunnelen 
til omklædningsrummet.  

At i samme moment som de øvrige hændelser, blev der fra VIP-loungen registreret en tændt cigaret som blev 
kastet direkte mod dommeren og landede lige foran ham på vej ind i tunnelen. 



At det skal bemærkes, at ejeren ikke var anført på det officielle holdkort, men var til stede ved tunnelen i medfør 
af hans rolle som ejer i Næstved Boldklub. 

 

REDEGØRELSE FRA NÆSTVED BK: 

Næstved 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 Næstved Boldklub altid har gået højt op i sikkerhed i forbindelse med hjemmekampe, hvilket også gælder 
denne kamp. 

At der var mange vagter til stede både før, under og efter kampen som blev anset som en højrisiko-kamp. 

At en del af disse vagter også var til stede på spillepladsen straks efter slutfløjt. 

At idet der herskede en noget negativ stemning blandt publikum, der stod langs banderne, måtte der 
allokeres ekstra ressourcer til at holde tilskuerne i ro inden dommerne kunne forlade spillepladsen. 

At dommerne normalt følges ud af 2 vagter, som også var tiltænkt i dette tilfælde, men de 2 vagter valgte i 
situationen at prioritere anderledes ved at forlade dommerne cirka halvvejs ude af spillepladsen, for at skabe 
fri adgang for dem. 

At dommerne dog fortsatte deres vej ud af spillepladsen hvilket ikke var meningen. 

At Næstved BK selvfølgelig kun kan beklage dette, og overfor vagterne har slået fast, at man ikke forlader 
dommerne på vej ud af spillepladsen på noget tidspunkt. 

At det samtidigt skal siges, at der på intet tidspunkt har været lignende fortilfælde hos Næstved BK. 

At skuffelsen over kampens forløb bragte negative følelser frem i folk, heriblandt klubejeren. 

At ejeren åbenhjertet indrømmer sin fejl, og straks efter personligt forsøgte at undskylde for sin handling. 

At det på intet tidspunkt var meningen, at halstørklædet skulle ramme eller lande på kampens dommer. 

At dette dog uheldigvis skete. 

At halstørklædet blev kastet op i luften og uheldigvis ramte dommeren på vej ned. 

At denne handling ikke skal ses som en ondsindet handling, men blot ren frustration og tilfældigheder, hvor 
udfaldet desværre blev værre end tiltænkt. 

At ejeren undskylder dybt for sin handling. 

At indberetningen vedrørende den kastede cigaret ikke er noget man kan genkende hos Næstved BK. 

At mange af Næstved BK’s interne folk, herunder direktøren og sportschefen stod selvsamme sted, og ikke 
observerede episoden, hvorfor det ikke menes at den skulle være fundet sted. 

At vagterne ikke har observeret episoden. 

At afstanden fra VIP-loungen til spillertunnelen er over 4-5 meter, hvorfor det virker underligt og usandsynligt, at 
det skulle være fundet sted. 

At de ovenstående begivenheder på ingen måde afspejler Næstved BK’s værdier eller holdninger som 
fodboldklub, hvorfor Næstved BK tager skarpt afstand fra dem. 

At Næstved BK dybt beklager det der er sket, og forsikrer om at det ikke vil ske igen. 

At Næstved BK altid har haft et godt forhold til dommerne igennem årene, og dette vil Næstved BK sørge for 
fortsætter. 

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER: 



Jens Hjortskov (formand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen og Stig Pedersen har deltaget i sagens behandling. 

Jakob Berger (næstformand) og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling. 

Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til 
tilskueradfærd og sikkerhed i forbindelse med kampene 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 Næstved BK’s redegørelse, 
at Næstved BK ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da Næstved BK efter 
kampen ikke sørgede for dommernes sikkerhed ved de i indberetningen nævnte episoder. 

Instansen bemærker, at det i Næstved BK’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 Næstved BK. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 20.000. 

 

**** 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 

KENDELSE 

Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Næstved BK en bøde på kr. 
20.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen kan skriftligt indbringes af Næstved BK for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 

 

Brøndby, den 26. november 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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