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Kamp nr. 514961 Primo Tours Liga finale København Håndbold –
Nykøbing F. Håndbold spillet 20. maj 2017 i Frederiksberg Hallen
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra observatøren i
ovennævnte kamp modtaget indberetning om, at en tilskuer iført orange
København Håndbold T-shirt er løbet på banen i kampens 57. minut. Tilskueren
signalerede, at tilskuerne skulle heppe/klappe. Ingen vagter eller officials greb ind.
Tilskueren forlod banen, da observatøren anmodede ham herom.
København Håndbold har i udtalelse modtaget den 26. maj 2017 anført:
”Redegørelse for hændelse i forbindelse med København Håndbolds DM-finale mod
Nykøbing Falster Håndboldklub den 20. maj 2017.
København Håndbold beklager hændelsen, hvor en tilskuer løb på banen under en time
out i Frederiksberg Hallen til DM-finalen den 20. maj 2017. Dette burde ikke ske, men
desværre kunne vi ikke i dette tilfælde gardere os mod det.
Forud for finalen bestilte København Håndbold 10 sikkerhedsfolk fra det firma, vi altid
benytter, og som vi har rigtig god erfaring med. De kender vores procedurer ved
kampafvikling rigtigt godt, ligesom de er fortrolige med vores beredskabsplan. De er af
vores kampansvarlig Nicklas Hansen blevet instrueret om, at ingen måtte betræde banen.
Før, under og efter kamp, med undtagelse af vores dansere, gulvtørrere og frivillige.
Frivillige kendetegnet ved den orange logo-t-shirt.
Af flere omgange gjorde vores speaker opmærksom på, at det ikke er tilladt at betræde
banen på noget tidspunkt. Hverken under, i pausen eller efter kampen, såfremt der skulle
være medaljeceremoni.
Tilskueren, der løb på banen, kender København Håndbold særdeles godt, har været hos
os løbende gennem året og også vores procedurer ved kampafvikling, da han er ansat
hos en af vores samarbejdspartnere og via dem har været kamppartner på en tidligere
ligakamp.
Han havde uden lov og i al hemmelighed taget en af vores orange frivillige t-shirts fra det
afskærmede område under tribunen og iført sig denne, så han ugeneret kunne passere
vores 10 sikkerhedsfolk, når han ville fotografere ved banen. Da han første gang opdages
af en af vores medarbejdere, Karina Lauritzen, bliver han bedt om at tage denne af. Det
gør han. Den lægges tilbage i det afskærmede område.

Desværre er det næste, vi ser til ham, at han har genfundet kassen i det afskærmede
område under tribunen og har iført sig en orange trøje og løber – synligt beruset – hen
over banen for at opildne publikum. Flere af København Håndbolds medarbejdere er fra
deres positioner rundt om i hallen og bag bænken på vej ned til banen for at tage ham
væk, da observatøren beder ham forlade banen.
Vores sikkerhedsfolk beklagede efterfølgende, at de ikke greb ind, men de formodede, at
han qua den orange t-shirt måtte være på banen.
København Håndbold evaluerede manden den 22. maj hændelsen, og det blev besluttet,
at det ikke længere er nok, at t-shirtsene står i frivilligområdet bag afskærmningen, men
de skal i det aflåste depotrum, når de frivillige er mødt ind.
Pågældende tilskuer blev mandag den 22. maj tildelt en hel sæsons karantæne fra alle
aktiviteter i København Håndbold via hans arbejdsgiver.
Vi beklager hændelsen.”

Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:
Det fremgår af Ligareglementets § 72, stk. 1, at
”Den arrangerende forening har pligt til at udøve passende kontrol med tilskuernes
optræden ...”
Det er ubestridt, at en tilskuer uden indgriben har betrådt banen.
Disciplinærinstansen finder herved, at der foreligger en overtrædelse af
Ligareglementets § 72, stk. 1.
Ved fastsættelse af sanktionen, har Disciplinærinstansen lagt vægt på, at
tilskueren ikke verbalt eller nonverbalt har forulempet tilskuere, spillere eller
officials. Det er endvidere tillagt betydning, at København Håndbold har erkendt
forholdet og har iværksat procedurer for at undgå en gentagelse.
Disciplinærinstansen har også noteret sig, at København Håndbold har tildelt
tilskueren karantæne.
København Håndbold idømmes i medfør af Ligareglementets §§ 183, stk. 2, og
187, stk. 1, jf. DHF’s love § 23, stk. 1, en
Advarsel
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
København Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret
udgør kr. 3.312, jf. gebyrlisten.
Retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementets § 136.
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