
KENDELSE 
 

Afsagt den 17. maj 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Vendsyssel FF – AC Horsens, afviklet 20. april 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Onsdag den 20. april 2016 blev Bet25 Ligakampen Vendsyssel FF – AC Horsens spillet på Hjørring Stadion. Kampen 
sluttede 3-0 til AC Horsens. 
 
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 der efter kampens afslutning blev kastet et romerlys på banen fra AC Horsens’ 
fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der efter kampafslutning blev kastet ét styk romerlys på banen. 
 
At det blev kastet ind fra AC Horsens’ fanafsnit. 
 
 
REDEGØRLSE FRA VENDSYSSEL FF 
 
Vendsyssel FF 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 før kampen blev der indhentet efterretninger fra sikkerhedschefen fra Horsens. Herefter vurdere Vendsyssel 
FF kampen som lav-risikokamp. 
 
At Vendsyssel FF dog blev bekendt med, at Horsens-fans havde tændt romerlys ved en tidligere udekamp, 
hvorefter Vendsyssel FF afsatte ekstra kontrollører til visitation af udebane-indgangen. Få dage før kampen 
havde kontrollørerne desuden afholdt internt møde, hvor der bl.a. også indgik træning i visitationsteknik. 
 
At under kampen havde Vendsyssel FF ligeledes afsat ekstra kontrollører til udebaneafsnittet, så der var placeret 
kontrollører både foran og bag ved Horsens’ fans for at forebygge brug af romerlys.  
 
At til trods for flere Horsens-scoringer betød Vendsyssel FFs bemanding, at det ikke var muligt for Horsens’ fans at 
anvende romerlys under selv kampen, uden risiko for at blive spottet. 
  
At efter kampen var der tilstrækkelig ”uro”/ændring i bevægelsesmønster med udgående fans, så det blev 
mulig for en Horsens-fan at tænde og smide romer lys 1-2 meter ind foran reklamebanner, idet at Horsens-
spillerne var ovre for at modtage deres hyldest af deres fans.  
 
At på grund af de mange ændringer i gæsternes bevægelser, så lykkes det ikke kontrollørerne at spotte 
personen som tændte romerlyset. 



  
At efter kampen har kontrollørerne evalueret hændelsen, så de fremover har øget fokus på tiden efter 
kampafslutning og altid anser dette tidsrum for højrisiko-periode for romerlys, ligesom de gør f.eks. under spiller 
indløb, scoringer m.v. 
 
At til trods for at Vendsyssel FF var på forkant med kampen og havde særlig fokus på forebyggelse af romerlys, 
så lykkes det desværre en person at udnytte få sekunders ”uro” til at bringe et romerlys til tænding.    
 
 
REDEGØRLSE FRA AC HORSENS  
 
AC Horsens 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 AC Horsens’ sikkerhedschef har talt med nogle supportere, som var på stadion, da der blev antændt et 
romerlys. De fortæller, at det skete i glædes rus da AC Hornses havde vundet. Det skete efter kampen, og da 
dommerne er på vej ud (95 minut). 
 
At forud for kampen havde sikkerhedschefen været i kontakt med Vendsyssel FFs sikkerhedschef og forklaret, at 
der ville komme omkring 30 gæster fra AC Horsens. Jens Lerche fortalte også, at AC Horsens ikke ville sende 
nogen spotter til dette opgør, medmindre at Vendsyssel FF ønskede det. Vendsyssel FF meddelte, at når der ikke 
er flere, så kunne de godt selv klare det. 
 
At AC Horsens naturligvis beklager det antændte romerlys, og at det er kommet ind på stadion. 
 
At AC Horsens har undersøgt det nærmere og fundet frem til personen, som har fået halvt års karantæne. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen 
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 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. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens disciplinærinstans 
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere AC Horsens havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Vendsyssel FF, der efter kampen antændte og kastede et romerlys på 
banen. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt specifikt udeholdet AC Horsens 
tilskuere.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund AC Horsens objektivt udebaneansvar, jf. punkt 9 
i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for den af dommeren indberettede episode fra 
udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i AC Horsens’ tilfælde er tale om et andengangs tilfælde i relation til ”Cirkulære om 
Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 ikke 
behandlede indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes AC Horsens. 
 
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 9, tildeles AC Horsens en bøde på kr. 
5.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen er jf. DBU’s Love § 30.7 endelig. 
 
 
 

Brøndby, den 17. maj 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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