
KENDELSE 
 

Afsagt den 22. juni 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Fremad Amager – Brønshøj, afviklet 29. maj 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 29. maj 2016 blev KanalSport Divisionskampen Fremad Amager – Brønshøj spillet i Sundby 
Idrætspark. Kampen sluttede 2-0 til Fremad Amager. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.  
 
Af indberetningen fremgik det, at kampen efter 75 minutters spil måtte afbrydes i to-tre minutter, da en tilskuer 
forlod tilskuerpladserne og gik ind til den ene linjedommer. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At efter 75 minutter måtte kampen stoppes 2-3 minutter, da en tilskuer forlod tilskuerpladserne og gik over til den 
ene linjedommer. Der var ingen trusler mod dommere eller spillerne, da der var tale om en person, der var lettere 
beruset, for han spurgte om linjedommeren havde drukket hans øl, 
 
At Fremad Amagers ledelse fik hurtigt styr på tilskueren og dommerne følte sig på intet tidspunkt i fare. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FREMAD AMAGER 
 
Fremad Amager har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde følgende bemærkninger: 
 
At Fremad Amager faktisk er meget enige i dommernes fremstilling. 
 
At mod slutningen af kampen, som var forløbet uden problemer, var vagterne på vej over til udgangene, da 
episoden indtraf. Efter dommeren stoppede kampen, var vagterne hurtigt tilstede og allerede på det tidspunkt, 
er fulderikken kommet tilbage på den rigtige side af hegnet. Det var besværligt for ham, men til sidst kom han 
over. 
 
At de omkringstående tilskuere udpegede ham og han blev herefter bortvist fra stadion og fulgt ud. Han var 
ikke inde på banen, “kun” lige på den forkerte side af banden (løbebanen) og ham forsøgte ikke at røre ikke 
ved, eller opførte sig truende overfor linjedommeren. 
 
At det faktisk en episode vi alle smilede lidt af bagefter, også dommerne, for det var mere sjovt end farligt. 
 
At Fremad Amager efterfølgende har besluttet, at der altid skal stå vagter på begge sider af stadion indtil 
stadion er tømt. 
 
At alt i alt en dejlig dag i Sundby, med en enkelt fodboldtilskuer der havde fået lidt for meget øl og sol, men 



selvfølgelig beklager Fremad Amager, at fulderikken hoppede over banden, men Fremad Amager har 
foretaget de nødvendige tiltag for at det ikke sker igen. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Steven Lustü 
har deltaget i sagens behandling. 
 
Kim Høg Madsen har ikke 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 2015-2016 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, at Fremad Amager ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed 
og orden op stadions”, da en tilskuer hoppede over indhegningen ind til banen. 
 
Instansen bemærker, at der i Fremad Amagers’ tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 
behandlede én indberetning vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Fremad Amager. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har 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”, afsnit 1, tildeles Fremad Amager en bøde på 
kr. 5.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen er, jf. DBUs Love § 31.3 1) endelig. 
 
 

Brøndby, den 22. juni 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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