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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Fremad Amager – Lyngby Boldklub, afviklet 08. maj 2019 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Onsdag 08. maj 2019 blev NordicBet ligakampen Fremad Amager – Lyngby Boldklub spillet på Sundby 
Idrætspark i København. Kampen sluttede 4-3 til Fremad Amager. 
 
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 under indløb blev antændt en røgbombe af Lyngby Boldklubs fans.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der under indløb til kampen blev antændt en røgbombe i udebaneafsnittet som tilhørte Lyngby Boldklubs 
fans.  
 
 
REDEGØRELSE FRA FREMAD AMAGER 
 
Fremad Amager 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 i forbindelse med kampen mellem Fremad Amager og Lyngby Boldklub blev Lyngby Boldklub tilskuere tildelt 
sit eget særskilte udebaneafsnit. 
 
At Lyngby Boldklub blev tildelt afsnit A på hovedtribunen der har en kapacitet på 252 siddepladser. 
 
At afsnittet var afgrænset fra hovedtribunens øvrige afsnit ved hjælp af en trappe mellem afsnit A og de 
øvrige afsnit. 
 
At der var mange Lyngby Boldklub fans i afsnit A op til kampen. 
 
At i forbindelse med Lyngby Boldklub-spillernes indløb på banen få minutter før kampstart kunne det 
konstateres, at der kom blå røg op ved Lyngby Boldklubs tilskuere på afsnit A. 
 
 
 
REDEGØRELSE FRA LYNGBY BOLDKLUB 
 
Lyngby Boldklub 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 korrekt, at der blev antændt røg fra udeholdets tildelte afsnit umiddelbart inden indløb på Sundby 
Idrætspark. 



 
At der var tale om såkaldt kold røg der under normale omstændigheder ikke udgør en sikkerhedsrisiko. 
 
At normalvis kan man opnå tilladelse til at affyre kold røg såfremt klubberne koordinerer dette med kampens 
dommer og arrangøren.  
 
At der ikke var opnået forhåndstilladelse idet Lyngby Boldklub ikke var oplyst om ønsket til at benytte kold røg. 
 
At kampens forløb og tidspunktet for kampstart ikke blev påvirket eller på anden vis forsinket.  
 
At Lyngby Boldklub efter aftale medbragte to spottere. 
 
At de to spottere ikke befandt sig i udebaneafsnittet på det pågældende tidspunkt. 
 
At de to spottere ved kampstart fortsat var engageret ved indgangene idet der var lang kø. 
 
At spotterne derfor ikke har haft mulighed for at identificere den person der antændt eden kolde røg. 
 
At der efter Lyngby Boldklubs bedste overbevisning ikke blev foretaget grundig visitation af tilskuerne ved 
indgangene. 
 
At Lyngby Boldklub efter kampen har rettet kritik af sikkerheden og kampafviklingen på Sundby Idrætspark, 
herunder blandt andet mangelfuld visitation. 
 
At kritikken er sendt til Fremad Amager med Divisionsforeningen som Cc. 
 
At Lyngby Boldklub som klub tager kraftig afstand fra episoden. 
 
At Lyngby Boldklub har indskærpet procedurerne i forhold til kold røg overfor klubbens organiserede 
fangruppe.  
 
 
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 Lyngby Boldklub havde ansvaret for, i det 
specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Fremad Amager, 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 Lyngby Boldklubs 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, Fremad Amager og Lyngby 
Boldklubs redegørelser, Lyngby Boldklub 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 Lyngby Boldklubs tilfælde er den 2.  indberetning instansen sanktionerer indenfor 
de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan 
tilregnes Lyngby Boldklub. 
 



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 Lyngby Boldklub en advarsel, 
jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 20. juni 2019 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 
 
 
 


	KENDELSE

