
KENDELSE 
 

Afsagt den 03. januar 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Kolding IF – Vejle BK, afviklet 31. oktober 2018 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Onsdag den 31. september 2018 blev Sydbank Pokalkampen Kolding IF – Vejle BK spillet på Autocentralen Park 
i Kolding. Kampen sluttede 3-1 til Kolding IF. 
 
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 af Kolding IF’s fans.  
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der under indløbet til kampen bliver affyret 7 stk. pyroteknik af Kolding IF’s fans. 
 
At der i kampens 45. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik af Kolding IF’s fans. 
 
At der i kampens 48. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik af Kolding IF’s fans. 
 
At der i kampens 66. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik af Kolding IF’s fans. 
 
At der i kampens 105. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik af Kolding IF’s fans. 
 
At kampens afvikling på intet tidspunkt blev påvirket af pyroteknikken. 
 
REDEGØRELSE FRA KOLDING IF 
 
Kolding 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 som dommeren har indberettet er korrekt. 
 
At Kolding IF har gjort hvad der stod i sin magt for at undgå og mindske episoder som disse. 
 
At Kolding IF på ingen måde accepterer nogle former for pyroteknik. 
 
At Kolding IF, for at undgå disse situationer, havde indkaldt Vejle BK’s sikkerhedschef, Kolding Kommune, det 
lokale politi og andre vigtige personer til et møde. 
 
At grunden til at Vejle BK’s sikkerhedschef var indkaldt var at der på sociale medier kunne læses at der var 
ondt blod mellem de klubbers fans. 
 
At det besluttes at købe Vejle BK til at kontrollere sine egne fans med både kontrollører og spottere. 
 



At Vejle BK blev placeret i udebaneafsnittet som er helt lukket af fra hjemmeholdets fans. 
 
At der på intet tidspunkt var ballade mellem de to holds fans. 
 
At der var mandet voldsomt op med kontrollører, så der var flere end Vejle Boldklub har til en superligakamp. 
 
At der på mødet med politiet i dagene op til kampen vurderedes at der var tale om en kamp af lav risiko ud 
fra de meldinger politiet havde fået. 
 
At politiet beslutter at stille med tre rutinerede urobetjente som alle havde meget erfaring indenfor fodbold. 
 
At der grundet hvad der fremgik af de sociale medier var en dialog med fangruppen for at afklare hvad der 
ville ske. 
 
At der derfor var meget personale og der blev foretaget en grundig visitation.  
 
At der inden kampen sættes i gang bliver foretaget en ekstra visitation af fangruppen hvor der kun findes et 
enkelt romerlys. 
 
At personen overgives til politiet og bliver skrevet op og sendt bort med karantæne de følgende 2 år. 
 
At der modtages en melding om at der er en smule uro i Kolding IF’s fangruppe hvorefter der foretages 
opstilling foran gruppen sammen med politiet og en del kontrollører. 
 
At de første romerlys affyres idet spillerne løber på banen. 
 
At det er besværligt at komme ind og stoppe de fans der affyrer pyroteknikken. 
 
At personalet til sidst kommer igennem og får stoppet handlingen. 
 
At politiet grunden mængden og voldsomheden ikke vil med ind i mængden. 
 
At det er muligt løbende at udpege hvem der står for affyringen for derefter at få fat på dem en efter en i takt 
med at de bevæger sig væk fra gruppen af forskellige årsager. 
 
At de alle blev skrevet op og får bøder og karantæner. 
 
At stemningen begynder at koge op til halvlegen hvorefter de relevante personer udpeges og fjernes en efter 
en. 
 
At politiet under hele kampen frarådede at Kolding IF’s personale bevægede sig ind i flokken, men at de 
fleste var taget til sidst. 
 
At Kolding IF undrede sig over hvordan pyroteknikken kom ind på stadion, men at de efterfølgende har fundet 
ud af at de ikke kom ind under visitationen, men efterfølgende hvor børn på 10-13 år smuglede dem ind. 
 
At det var umuligt at finde ud af hvor de fik det igennem hegnet selvom der var vagter over alt.  
 
At der er et kamera lige over fangruppen, men denne var blevet smadret natten inden kampen. 
 
At politiet gav Kolding IF kæmpe stor ros idet der ikke kunne være gjort noget anderledes udover flere 
politifolk. 
 
At der til den næste store kamp vil blive placeret vagter udenom stadion hele vejen rundt på de få steder 
hvor der ikke var vagter til denne kamp. 
 
At det næsten er et umuligt terræn visse steder, men Kolding IF vil forsøge at mande op da det kun kan være 
der hvor børnene kom igennem. 
 
At Kolding IF havde gjort alt for at undgå at der skulle ske noget. 



 
At der på intet tidspunkt var nogle personer i fare eller personer der var skræmte.  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Stig Pedersen 
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”.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen og Kolding IF’s redegørelse, at 
Kolding IF ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Instansen bemærker, at der i Kolding IF’s tilfælde er tale om andengangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2018/19, samt at dette er den 2.  
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes Kolding IF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 15.000. 
 
 
 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Kolding IF en bøde på kr. 
15.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 

Brøndby, den 03. januar 2019 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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