
KENDELSE 
 

Afsagt den 31. januar 2019 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Næstved BK – Nykøbing FC, afviklet 18. november 2018 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 18. november blev NordicBet-ligakampen Næstved BK – Nykøbing FC spillet på ProfaGroupPark i 
Næstved. Kampen sluttede 1-0 til Næstved BK.  
 
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 lige før kampstart blev antændt en røgbombe og affyret konfetti fra 
Nykøbing FC’s fanafsnit. 
  
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der under indløb til kampen bliver antændt en røgbombe og affyret konfetti fra Nykøbing FC’s fanafsnit. 
 
At konfettien afdækkede et areal på cirka 25 kvadratmeter på banen. 
 
At der var sikkerhedspersonale til stede ved udebaneafsnittet. 
 
At der ikke er yderligere at tilføje.  
 
 
REDEGØRELSE FRA NÆSTVED BK 
 
Næstved BK 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 forinden kampen i Næstved afholdes et møde med Nykøbing FC’s sikkerhedschef hvor der udtrykkes 
bekymring for at der muligvis vil deltage unge mennesker fra Nykøbing der har for vane at affyre røg og andet 
til diverse fodboldkampe. 
 
At det aftales, at sikkerhedschefen selv deltager og medbringer to af sine egne vagter da disse kender de 
omtalte unge mennesker. 
 
At der dagen inden kampen foretages en gennemsøgning af stadionet hvorefter området gennemsøges af 
to hunde hvor intet bliver fundet. 
 
At der på kampdagen igen foretages en gennemsøgning af stadion af vagtpersonalet inden portene åbnes 
for publikum. 
 
At der igen ikke findes noget. 
 
At der ved portenes åbning er 8 af Næstved BK’s vagter og 2 af Nykøbing FC’s vagter der foretager 
kropsvisitation. 



 
At visitationen overvåges af Nykøbing FC’s sikkerhedschef og en udsendt fra Divisionsforeningen. 
 
At der bliver konfiskeret 2 stk. røg som vagtpersonalet medbringer til UT. 
 
At visitationen modtager ros fra den udsendte fra Divisionsforeningen. 
 
At der bliver affyret røg på udebaneafsnittet inden begge hold er løbet på banen.  
 
At der bliver grebet ind med det samme. 
 
At tre unge mænd fra Nykøbing bliver fulgt ud af vagtpersonalet. 
 
At navne, CPR-numre og adresser bliver videregivet til Nykøbing FC’s sikkerhedschef med det samme. 
 
At Nykøbing FC’s sikkerhedschef vil gå videre med informationerne til politiet og Divisionsforeningen. 
 
At de tre unge mænd derefter bliver vist ud fra området og kan ikke komme ind igen på trods af forsøg herpå. 
 
At der under hele forløbet har været et godt samarbejde mellem de sikkerhedsansvarlige i de to klubber. 
 
 
REDEGØRELSE FRA NYKØBING FC 
 
Nykøbing FC 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 kampen blev overværet fra udebaneafsnittet sammen med bestyrelsen. 
 
At ingen af de førnævnte blev visiteret da de kom ind på forskellige tidspunkter. 
 
At der blandt tilskuerne i udebaneafsnittet var flere med tørklæder fra andre klubber, primært Superligaen.  
 
At der blev affyret konfetti da spillerne løb på banen. 
 
At konfettien blev fjernet af kontrollørerne inden kampen startede. 
 
At der var et antal personer der affyrede noget røg. 
 
At disse personer ikke var kendt af nogle fra bestyrelsen. 
 
At kampen blev afviklet uden problemer og i godt samarbejde med de tre medbragte kontrollører samt 
Næstved BK’s folk. 
 
 
 
YDERLIGERE REDEGØRELSE PÅ BAGGRUND AF NYKØBING FC’S REDEGØRELSE 
 
På baggrund af Nykøbing FC’s redegørelse er begge klubber blevet bedt om at komme med uddybende 
kommentarer til visitationen i udebaneafsnittet.  
 
 
REDEGØRELSE FRA NÆSTVED BK 
Næstved BK har været forbeholdt Nykøbing FC’s redegørelse og fået mulighed for at kommentere på 
forholdene omkring visitationen i udebaneafsnittet, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Næstved BK har drøftet sagen med det personale der var til stede i udebaneafsnittet til kampen. 
 
At det enslydende fra alle er blevet udmeldt at alle er blevet kropsvisiteret i udebaneafsnittet til kampen. 
 



At det ved selvsyn blev observeret at der blev foretaget kropsvisitation. 
 
At Næstved BK stiller sig meget uforstående for oplysningerne om at der ikke er blevet foretaget 
kropsvisitation.  
 
 
REDEGØRELSE FRA NYKØBING FC 
Nykøbing FC er blevet bedt om at komme med en yderligere redegørelse for forholdene omkring 
kropsvisitation og havde følgende bemærkninger: 
 
At der ikke er noget yderligere end det der tidligere blev beskrevet. 
 
At der ikke var nogen visitation ved indgangen, kun betaling og kontrol af kort.  
 
At indgangen var den samme som alle i udebaneområdet. 
 
At det som tidligere skrevet ikke kun var Nykøbing FC’s tilskuere der kom ind. 
 
At de omtalte personer fra bestyrelsen ikke kom på samme tid.  
 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, 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 Nykøbing FC havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Næstved BK, der i løbet af kampen antændte røg. 
 
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 Nykøbing FC’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, Næstved BK og Nykøbing 
FC’s redegørelser Nykøbing FC objektivt udebaneansvar, jf. § 14.3 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at der i Nykøbing FC’s tilfælde er tale om et tredjegangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2018/19, samt at dette er den 3.  
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes Nykøbing FC. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 2.500. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 



KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Nykøbing FC en bøde på kr. 
2.500, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7. 
 
 

Brøndby, den 31. januar 2019 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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