
KENDELSE 

Afsagt den 10. september 2020 

af 

Fodboldens Appelinstans 

i Sag nr. 5/2019: 

 

Vejle BK’s appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. juni 2019 

 

Appelinstansen bestod af Mikael Sjöberg (formand), Ken Torpe Christoffersen og Per Astrup Madsen.   

 

KLAGEN 

Vejle BK har ved mail af 26. juni 2019 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. juni 2019 for 
Fodboldens Appelinstans. Ved kendelsen blev Vejle BK ikendt en bøde på kr. 30.000 med henvisning til en 
episode under Superligakampen 19. maj 2019 mod Hobro IK på Vejle Stadion, hvor en tilskuer kastede et 
romerlys på banen.  

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse lød som følger: 

”Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles Vejle Boldklub en 
bøde på kr. 30.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).” 

Som begrundelse for kendelsen anførte Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet: 

 ”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 Vejle Boldklubs 
redegørelse, at Vejle Boldklub ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 

Instansen bemærker, at det i Vejle Boldklubs tilfælde er den 6. indberetning instansen sanktionerer 
indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions”, der kan tilregnes Vejle Boldklub. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på 
den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000.” 

Vejle BK har afgivet appelskrivelse af 26. juni 2019.  



Supplerende har Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat fremsendt kopi af de sagsakter, der indgik ved 
sagens behandling i disciplinærinstansen. Af den i denne forbindelse fremlagte indberetning fra kampens 
dommer fremgår det, at der i det 83. minut blev kastet et romerlys på banen fra Vejles fans, og at kampen 
på dette tidspunkt i forvejen var afbrudt pga. en skadet, og at kastet derfor ikke fik indflydelse på kampens 
afvikling.  

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans.  

--- 

Vejle BK må anses for ved appellen at have nedlagt påstand om nedsættelse af den ikendte bøde på kr. 
30.000 ved Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. maj 2019.   

Til støtte herfor har Vejle BK overordnet gjort gældende, at romerlyset blev kastet på et tidspunkt, hvor spillet 
var stoppet, og at kastet ikke havde indflydelse på kampen, ligesom kastet heller ikke bragte nogen i fare. 
Dette forløb er bekræftet af kampens dommer, og romerlyset blev også straks fjernet.  

Klubben har samtidig gjort gældende, at den generelt lever op til sikkerheds- og ordenscirkulæret, herunder 
ved grunding visitering af ”risiko-fans” samt påsæt af ekstra sikkerhedspersonale til kampen som følge af 
dennes betydning. Klubber bruger meget tid og mange ressourcer på dialogmøder, ligesom der sker stor 
eksterne kommunikation af budskabet om, at klubben tager kraftig afstand til brugen af alt pyroteknik. 

Vejle BK bruger ligeledes mange ressourcer på at finde de personer, der ikke overholder det fælles 
ordensreglement, og tildele disse karantæne.  

Således tager klubben § 1.1 i Divisionsforeningens cirkulære om sikker og orden på stadions meget alvorlig, 
og derfor virker en bøde på kr. 30.000 meget stor.  

APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Appelinstansen bemærker indledningsvis, at det faktiske hændelsesforløb for den omhandlede episode, 
hvorved en tilskuer kastede et romerlys på banen under Superligakampen 19. maj 2019 mod Hobro IK på 
Vejle Stadion, er uomtvistet i sagen for Appelinstansen.  

Samtidig bemærker Appelinstansen, at Vejle BK ved appellen ikke ses at anfægte klubbens generelle og 
objektive ansvar i medfør af dagældende cirkulære nr. 3 af 2018 om sikkerhed og orden på stadions til at 
sikre, at en episode som den foreliggende ikke finder sted.  

Sagen for Appelinstansen angår herefter spørgsmålet om, hvorvidt den af Fodboldens Disciplinærinstans 
ikendte bøde til Vejle BK på kr. 30.000 er proportional i forhold til forseelsen og sagens øvrige 
omstændigheder, herunder de til Vejle BK tidligere ikendte sanktioner for overtrædelse af sikkerheds- og 
ordenscirkulæret indenfor de seneste 12 måneder.  

Uanset det af Vejle BK anførte om klubbens generelle og faktiske sikkerhedsindsats finder Appelinstansen 
ikke grundlag for at tilsidesætte det af Fodboldens Disciplinærinstans foretagne sanktionsskøn, og en bøde 
på kr. 30.000 må efter en samlet vurdering anses for passende i et tilfælde som det foreliggende. 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. juni 2019 stadfæstes herefter.  

  

 



KENDELSE 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. juni 2019 stadfæstes.  

Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s loves § 32.1, jf. DIF’s loves § 24, stk. 1, indbringes for DIF’s 
Appelinstans inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. 

 

Brøndby, den 10. september 2020 

 

 

Mikael Sjöberg (formand) 

 

Ken Torpe Christoffersen                             Per Astrup Madsen 

 


