
KENDELSE 
 

Afsagt den 14. september 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Helsingør - OB, afviklet 24. juli 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Mandag den 24. juli 2017 blev ALKA Superligakampen FC Helsingør – OB spillet på Helsingør Stadion. Kampen 
sluttede 2-0 til OB. 
 
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 i begyndelsen af anden halvleg løb en tilskuer på banen med et romerlys i 
hånden. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At 20 sekunder inde i anden halvleg løb en tilskuer på banen med et romerlys i hånden. Kampen var afbrudt i 
ca. 30 sekunder. 
 
At det ikke rigtig var til at se, hvilken fangruppering baneløberen tilhørte. Det skete i den ende, hvor OB 
tilhængerne stod, men det virkede som om han kom løbende fra siden, hvor der ikke umiddelbart stod mange 
OB-fans. Så meget svært at sige, hvor baneløberen kom fra. 
 
At han blev hurtigt fjernet fra banen, og der var ikke yderligere episoder under kampen. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC HELSINGØR 
 
FC Helsingør 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 FC Helsingørs sikkerhedschef har registreret, at 40 sekunder inde i 2. halvleg gik en person i sort hættetrøje 
over banen mod fansene fra OB med et tændt rødt romerlys i strakt arm over hovedet. 
 
At få sekunder efter var to af FC Helsingørs kontrollører og to fra politiet på banen og fik fat i manden, der viste 
sig at være XX, der har karantæne til OB’s kampe. XX var stille og rolig, og ville kun oplyse sit navn til politiet, 
hvorfra FC Helsingør fik det. Han sagde, at FC Helsingør bare kunne skrive ham, da han ikke havde nogen penge. 
Sikkerhedschefen har efterfølgende fået oplyst, at han kravlede ind på banen nede i hjørnet ved den 
kommende siddetribune, tændte romerlyset og gik over mod OB’s fans, hvorfor sikkerhedschefen må 
konkludere, at XX må have sneget sig ind mellem FC Helsingørs tilskuere. 
 
At sikkerhedschefen har talt med sikkerhedschefen i OB, der oplyste, at XX nu optræder på denne måde ved 
deres kampe. Han skylder 3 mio. og er ligeglad, og har masser af karantænesager inde hos advokatfirmaet. 
 
At FC Helsingør har lavet en karantænesag, som senere fremsendes til advokatfirmaet. 



 
 
REDEGØRELSE FRA OB 
 
OB 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 OB’s sikkerhedschef er helt enig i FC Helsingørs udlægning. XX kom ind via hjemmebanen og løb på banen 
med romerlys. 
 
At XX har haft karantæne siden 2010, hvor han påkørte seks Horsens-fans i Horsens. Han er i Politiets 
karantæneregister og har allerede fået yderligere to år mere, når hans nuværende politi karantæne udløber i 
november næste år. Pt. er han sigtet i alle politikredse i landet både for hooliganisme og andet kriminalitet. 
 
At XX har stået for ca. 90 % af alle lys OB har fået bøde for siden 2010 og OB gør alt hvad de kan for at standse 
ham. De viser altid billeder af ham når de er på udebane, og rundere på hele stadionet. OB har ekstra vagter 
sat på til hjemmekampene, udelukkende for at fange ham hvis/når han forcere hegnet for at komme ind. OB 
er dog nået til et punkt, hvor de ikke har flere sanktionsmuligheder og politiet ikke kan gøre andet end, at få 
ham bag lås og slå. Pt. er han faktisk prøveløsladt. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Stephan Schors og Steven Lustü 
har deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen 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 2017-2018 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, på baggrund af dommerindberetningen, FC Helsingørs og OB’s 
redegørelser OB, at det var en tilskuer OB havde ansvaret for, idet gæstende klubber er objektivt ansvarlig over 
for uacceptabel adfærd og skadegørende handlinger fra tilskuere og fans, der på anden måde end gennem 
tilstedeværelse på udebaneafsnittet kan relateres til den gæstende klub, uanset hvor på stadion denne adfærd 
måtte opstå, jf. § 14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Instansen bemærker, at der i OB’s tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den tredje 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes OB. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles OB en bøde på kr. 30.000, 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 14. september 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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