
KENDELSE 
Afsagt den 11. oktober 2019 

af 

Fodboldens Disciplinærinstans 

i sagen 

Fremad Amager – Lyngby Boldklub, afviklet 11. september 2019 

 

 

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER: 

Onsdag den 11. september 2019 blev Sydbank Pokalkampen Fremad Amager – Lyngby Boldklub spillet på 
Sundby Idrætspark. Kampen sluttede 1-1 i ordinær spilletid, og Fremad Amager vandt 6-5 efter 
straffesparkskonkurrence.  

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 antændt pyroteknik. 

 

INDBERETNING FRA DOMMEREN:  

Dommeren indberettede følgende: 

At omkring det 100. minut blev der afbrændt et mindre antal romerlys i Lyngby Boldklubs fanafsnit. 

At dommeren vurderer, at der var tale om færre end 5 romerlys. 

At umiddelbart efter kampens afslutning blev der fra Fremad Amagers fanafsnit affyret et kanonslag og 
afbrændt et mindre antal romerlys. 

At dommeren vurderer at der var tale om mindre end 5 romerlys. 

At hændelserne ikke forsinkede kampen. 

 

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 Fremad Amagers sikkerhedschef, forud for kampen, havde en god og konstruktiv dialog med 
sikkerhedschefen fra Lyngby Boldklub, med det formål at lave et præcist og valideret efterretningsbillede til 
kampen. 

At Lyngby Boldklubs sikkerhedschef etablerede et godt samarbejde med Lyngby Boldklubs fankoordinator 
med henblik på gensidig kommunikation omkring forhold for kampen. 

At efterretningerne herefter var meget præcise og fyldestgørende til kampdagen. 

At der ud fra efterretningsbilledet blev foretaget en række ekstra foranstaltninger. 

At der blev etableret et separat udebaneafsnit med egen indgang og logistik til denne kamp. 



At Lyngby Boldklub stillede med 5 ekstra kontrollører med henblik på ekstra overvågning ved indgangene og 
overvågning under kampen. 

At der var tilgang af 6 eksterne kontrollører med henblik på grundig visitation af Lyngby Boldklubs fans ved 
indgangen i udebaneafsnittet. 

At der var ekstraordinær tilgang af myndighederne i form af spotterpoliti, gadeplansmedarbejdere og 
forebyggere fra nærpolitiet i området. 

At Fremad Amagers havde 12 af sine egne normale kontrollører til visitation i hjemmeholdets indgange. 

At det er korrekt, at der omkring det 100. minut blev afbrændt få, max 2-3, romerlys mellem Lyngby Boldklubs 
supportere i udebaneafsnittet. 

At det ligeledes er korrekt, at det ingen indflydelse havde på kampafviklingen. 

At det er korrekt, at der et stykke tid efter kampen var fløjtet af blev afbrændt et romerlys som lå i Fremad 
Amagers fanafsnit. 

At de fleste spillere på dette tidspunkt havde forladt banen. 

At der var tale om et enkelt romerlys som ved udbrænding gav et mindre knald umiddelbart før det slukkede 
af sig selv. 

At der således ikke blev affyret noget kanonslag fra hverken Lyngby Boldklub eller Fremad Amagers fanafsnit 
selvom det kan have virket sådan på grund af genklangen fra tribunen. 

 

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 cirka i det 100. minut blev afbrændt 2 romerlys i Lyngby Boldklubs afsnit. 

At hændelsen ikke forsinkede afviklingen af kampen. 

At de romerlys der blev antændt omgående blev smidt på jorden. 

At det derfor ikke var muligt at identificere de personer der foretag antændingen. 

At Lyngby Boldklub efterfølgende har taget kontakt til Fremad Amager for at få tilsendt en videosekvens som 
kunne identificere personerne, men beskeden var, at der ikke er videoovervågning i Sundby Idrætspark. 

At det er Lyngby Boldklubs opfattelse, at der blev foretaget visitation ved indgangen. 

At Sundby Idrætspark dog er et meget åbent stadion, hvorfor effekterne kunne være bragt til stadion ved at 
række dem ind over hegnet.  

At Lyngby Boldklub medbragte 6 spottere til opgøret. 

At idet romerlysene blev afbrændt i en klynge af Lyngby Boldklubs officielle fans, har Lyngby Boldklub 
efterfølgende taget fat i fangruppen og fortalt, at Lyngby Boldklub tager voldsom afstand fra sådanne 
hændelser, og at de fremadrettet må sørge for selvjustits så lignende tilfælde undgås fremadrettet.  

At det heldigvis er sjældent, at Lyngby Boldklub har disse udfordringer med sine fans, og set i lyset af denne 
redegørelse har Lyngby Boldklub tiltro til, at der bliver set med milde øjne på denne indberetning.  

 

 

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”. 

Senest 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 på baggrund af dommerindberetningen, Fremad Amagers og Lyngby 
Boldklubs redegørelser, at Fremad Amager ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions”, da der under kampen blev affyret pyroteknik i strid med §12.1. 

Instansen bemærker, at det i Fremad Amagers tilfælde er den anden indberetning instansen sanktionerer 
indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, 
der kan tilregnes Fremad Amager. 

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”, § 14.2, tildeles Fremad Amager 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 11. oktober 2019 

Fodboldens Disciplinærinstans 

Jens Hjortskov, formand 
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