
KENDELSE 
Afsagt den 28. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Vanløse IF – B93, afviklet 5. oktober 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 

Lørdag den 5. oktober 2019 blev 2. divisionskampen Vanløse IF – B93 spillet Vanløse Idrætspark. Kampen sluttede 
1-1.  

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 

Dommer Niels Haubo indberettede følgende: 

At Vanløse IF’s tilhængere affyrede 2 røgbomber under kampen. 

At den ene, med hvid røg, blev affyret i det 84. minut. 

At den anden, med gul røg, blev affyret i det 86. minut. 

 

REDEGØRELSE FRA VANLØSE IF 

Vanløse 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 det er første gang, at Vanløse IF har en situation med røgbomber/pyroteknik på stadion. 

At Vanløse IF er opmærksomme på at tjekke tasker m.v. ved indgangen. 

At de to røgbomber blev affyret af Vanløse IF’s fans. 

At det skete på Vanløse IF’s store tribune. 

At det vil blive indskærpet for Vanløse IF’s fans og kontrollører således at farlige situationer undgås.  

 

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 Vanløse IF’s redegørelse, 
at Vanløse IF 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 Vanløse IF’s tilfælde er den anden indberetning instansen sanktionerer indenfor 
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, der kan 
tilregnes Vanløse IF. 

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 stadions”, § 14.1, tildeles Vanløse IF en advarsel, jf. DBUs 
Love, § 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a). 

Kendelsen er endelig, jf. DBUs love §30.7. 

 

Brøndby, den 28. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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