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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 28. april 2019 blev NordicBet ligakampen FC Roskilde – Hvidovre IF spillet på Roskilde 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 flere gange under blev affyret pyroteknik af Hvidovre IF’s fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At i kampen mellem FC Roskilde og Hvidovre IF blev der affyret pyroteknik af Hvidovre IF’s fans da Hvidovre IF 
udlignede til 1-1 efter 90 minutter. 
 
At det drejede sig om en eller to røgbomber med rødt røg.  
 
 
REDEGØRELSE FRA FC ROSKILDE 
 
FC Roskilde 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 der fra kampstart ved problemer med Hvidovre IF’s tilrejsende publikum. 
 
At da kampen blev fløjtet i gang blev der fra udebaneafsnittet affyret pyroteknik i form af blå røg. 
 
At røgen blev observeret fra den anden ende af banen. 
 
At nogle kontrollører bevægede sig over mod udebaneafsnittet. 
 
At der her blev observeret en Hvidovre IF-fan der dækkede pyroteknikken til med flag. 
 
At der blev indledt dialog med vedkommende, men han var meget højrøstet og ubehagelig. 
 
At der ligeledes blev indledt dialog med andre tilskuere der var fortørnede over at udebaneafsnittet ikke var 
lukket af kun til dem.  
 
At Hvidovre IF’s sikkerhedschef efterfølgende ankom til udebaneafsnittet og der blev indledt dialog.  
 
At Hvidovre IF’s sikkerhedschef oplyste, at Hvidovre IF’s tilskuere altid var højrøstede, ubehagelige og 
diskuterende med kontrollørerne.  
 



At hver gang en FC Roskilde-kontrollør gik forbi udebaneafsnittet fik de kommentarer fra en bestemt gruppe 
Hvidovre IF-fans.  
 
At på Hvidovre Stadion er der altid lukket mellem udebane- og hjemmebaneafsnittet. 
 
At det samtidigt kom frem at Hvidovre IF tidligere har haft sager med pyroteknik, også for nyligt. 
 
At Hvidovre IF’s sikkerhedschef oplyste, at dommeren havde indberettet det og samtidig oplyst at det ikke 
havde indflydelse på spillet, hvorfor det ikke betød noget. 
 
At FC Roskilde var kommet foran 1-0 et stykke inde i anden halvleg. 
 
At 5-10 minutter før kampens afslutning forlader Hvidovre IF’s sikkerhedschef udebaneafsnittet. 
 
At Hvidovre IF udligner i det 90. minut. 
 
At Hvidovre IF’s fans umiddelbart derefter samler sig i en klump og smider den pyroteknik som udvikler rød røg 
under hegnet ind på banen foran reklamerne.  
 
At Hvidovre IF’s sikkerhedschef ringes op og returnerer til udebaneafsnittet.  
 
At FC Roskilde synes det ville have været rart hvis de inden kampen havde fået oplysninger om at Hvidovre 
IF’s publikum er ubehagelige og benytter enhver lejlighed til at diskutere og komme med mindre pæne 
kommentarer til kontrollørerne. 
 
At det endvidere havde været rart at blive oplyst om at Hvidovre IF for nyligt havde haft problemer med 
pyroteknik. 
 
At idet kampen ikke i sig selv var betragtet som en højrisikokamp, var det aftalt med lokalt politi at der kunne 
rettes henvendelse såfremt der modtages efterretninger der gav anledning til dette.  
 
At FC Roskilde ikke havde modtaget efterretninger op til denne kamp. 
 
At FC Roskilde, på grund af mangel på folk, kun stillede med 6 uddannede og 3 ikke-uddannede kontrollører. 
 
At FC Roskilde til de følgende hjemmekampe vil gå lidt mere grundigt til værks i forbindelse med indluk af fans. 
 
At det dog er meget svært at finde pyroteknik af denne slags, da dette ville kræve en meget grundig 
visitation. 
 
At dette kan og vil af mange tilskuere blive opfattet som chikane. 
 
At FC Roskilde derfor primært vil koncentrere sig om de grupperinger, hvor det vurderes at sandsynligheden er 
størst. 
 
 
REDEGØRELSE FRA HVIDOVRE IF 
 
Hvidovre 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 der i forbindelse med en scoring til Hvidovre IF i det 89. minut blev antændt kold røg blandt en gruppe 
tilhængere ved banehegnet.  
 
At ved det punkt hvor Hvidovre IF’s sikkerhedschef stod placeret var det umuligt at udpege den person der 
startede dette. 
 
At Hvidovre IF’s sikkerhedschef efterfølgende har været i kontakt med folk i denne gruppe og påpeget at det 
ikke er den måde Hvidovre IF fejrer et mål på.  
 



 
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 Hvidovre IF havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Roskilde, der 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 Hvidovre IF’s 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, FC Roskilde og Hvidovre IF’s 
redegørelser, Hvidovre IF objektivt udebaneansvar, jf. § 15.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, 
for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at det i Hvidovre IF’s tilfælde er den 1.  indberetning instansen sanktionerer indenfor de 
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan 
tilregnes Hvidovre 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 stadion”, § 17.1, tildeles Hvidovre IF en advarsel, jf. 
DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 19. juni 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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