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Kamp nr. 372966 1 DH Odder Håndbold – Fredericia HK spillet 17.
november 2016 i Spektrum Odder
Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har fra observatøren i
ovennævnte kamp modtaget indberetning om, at dommerne efter kampen verbalt
blev overfaldet af en supporter fra Fredericia HK. Den pågældende supporter blev
hurtigt fjernet med fysisk kontakt af officials. Det fremgår endvidere af
observatørens indberetning, at de fysiske rammer i Spektrum Odder indebærer,
at spillere og dommere m.fl. skal passere gennem området, hvor tilskuere
opholder sig.
Dommerne har i udtalelse af 18. november 2016 anført:
”Efter at have sagt tak for kampen går vi mod udgangen for at komme i omklædningen.
Lige inden udgangen kommer en beruset tilhænger fra FHK hen imod os. Han læner sig
frem mod Stefan, virker truende i sin adfærd, og med ordene "I er kraftedeme ringe, hvad
er i blevet betalt for det her?". Her tager vi et par skridt baglæns, og 2 kontrollører fra
Odder træder til. Det ender i håndgemæng i korridoren mellem den pågældende tilskuer
og en Odderkontrollør, som ender i skubberi, hvorefter tilskueren forvises fra hallen .”

Fredericia HK har i udtalelse af 18. november 2016 anført:
”Med henvisningen til nedennævnte samt vedhæftet episodebeskrivelse, må jeg som
udgangspunkt give udtryk for at Fredericia HK på ingen måde bifalder usportslig adfærd
fra hverken vores spillere, ledere samt tilhængere og at vi til enhver tid bakker op om fairplay.
I forhold til kampen torsdag d. 17/11-16 mellem Odder og Fredericia HK, var vi fra
Fredericia, udover holdet, repræsenteret med tre fra klubbens ledelse, hvormed vi har
været tæt på begivenhedernes gang, men vi må dog give udtryk for, at vi ikke har set eller
været vidende til den specifikke situation, der er beskrevet af dommerparret. Vi vil på
ingen måde afvise at vores medrejsende fangruppe i ærgrelse over et nederlag efter
kampen, har tilkendegivet deres mening om både spillere og dommere m.v., og da alle –
tilskuere, spillere og dommere, netop skal forlade Odder-hallen ud af samme snævre ind/udgang, kommer alle nævnte grupper meget tæt på hinanden, hvilket for nogen sikkert
kan virke unødvendig skræmmende. Vi fra FHK’s ledelsesgruppe befandt os i det virvar af
mange mennesker der skulle forlade hallen og bemærkede selvfølgelig de tilkendegivelser
der var, men udover det som man må betegne som almindelig ”fan-adfærd” bemærkede vi
ikke yderligt.
Som også beskrevet af observatør Henrik Mathiassen er til-/afgangsforholde i Odderhallen ikke optimale, hvilket jeg klart vil tillægge en del af skylden for dommernes og de

frivilliges opfattelse og mulige mistolkning af situationen med desværre følgende uheldig
udvikling mellem fan og Odder frivillige.
Vi vil internt i Fredericia HK forsat søge at få belyst hændelsen, men kan ikke pt. bidrage
med yderligt. Skulle der være yderlige spørgsmål etc., står vi naturligvis til rådighed. ”

Odder Håndbold har i udtalelse af 20. november 2016 anført:
”Efter kampen går dommerne til dommerbordet og er kort efter på vej ud af hallen.
Hallen er endnu ikke tømt for tilskuere, og dommerne kommer derfor til at forlade hallen
sammen med tilskuerne. Heriblandt nogle af Fredericias tilhængere.
To at vores officials har - da episoden tager sin begyndelse - netop talt om, at der er et par
af Fredericias tilhængere, som kræver ekstra opmærksomhed, idet de virker ophidsede og
muligvis berusede. Vores officials er derfor helt nærværende og til stede, da episoden
finder sted.
Særligt en af Fredericia-tilhængerne er verbalt grov og truende over for dommerne, og
ifølge en af vores officials har han faktisk også fysisk kontakt til dommeren.
Vores officials træder imellem og forsøger at få de to Fredericia-tilhængere til at forlade
hallen, mens dommerne får lejlighed til at kommer videre mod omklædningsrummet.
Det er Fredericia-tilhængerne ikke særlig villig til og fortsætter den truende adfærd over
for vores officials, som er nødt til rent fysisk at guide tilskuerne mod udgangen. En af
Fredericias holdofficials kommer til for at hjælper med at få de to tilskuere ud af hallen.
Vi har mange øjenvidner til episoden, hvis der er detaljer, som ønskes yderligere belyst.
Som observatør Henrik Mathiassen korrekt beskriver, er hallen i Spektrum Odder således
indrettet, at alle typisk forlader hallen ad samme vej. Vi benytter dog også en af hallens
porte/nødudgange til at lede tilskuere hurtigt ud af hallen og direkte ud til
parkeringspladsen. Men den vej benyttes kun af de tilskuere, der er på vej hjem. En del af
tilskuerne vælger at blive i hallen til en efterfølgende kåring af kampens spiller samt
trænerens aftertalk, der normalt finder sted 10-15 minutter efter kampen.
Udgang fra hallen er med andre ord en flaskehals, og såfremt dommere og observatører
ønsker at forlade hallen hurtigt, vil de uundgåeligt komme til at gøre det sammen med
spillere og tilskuere. Herefter skal de gennem hallens Foyer for at kommer til
omklædningsrummet.
Indtil i torsdag har det dog aldrig været et problem!
Tværtimod mener vi, at det har stor værdi for håndboldsporten, at man kan se tilskuere og
spillere fra begge hold sludre fredsommeligt sammen i Foyeren efter kampene. Bl.a.
oplever tilskuerne netop her, at kampene fra banen ikke tages med uden for stregerne, og
at spillerne er venner eller kender hinanden på kryds og tværs af holdene.
Men der må selvfølgelig aldrig kunne sættes spørgsmålstegne ved dommernes sikkerhed
og følelse af tryghed.
Hvis der er ønske om det, vil vi fremadrettet gerne stille officials til rådighed til at guide
dommerne ud af hallen som foreslået af Henrik Mathiassen. Men vi synes, at det vil være
et dårligt signal til omverdenen – særligt fordi det så i givet fald må være et krav til alle
klubber i liga og 1. division, hvor dommere og tilskuere ikke kan holdes adskilt.

Vi vil derfor i stedet forslå, at det er en mulighed, som dommere og observatører ud fra en
konkret vurdering efter hver enkelt kamp selv vælger, om de vil benytte sig af.
Bemærkninger fra vrede tilskuere kan selvfølgelig forekomme. Men vi har aldrig før
oplevet denne form for truende adfærd i Odder, og der er efter vores vurdering kun
enkelte klubber i 1. division, hvor man kan risikere en sådan adfærd på udebane.
Vi føler, at vi i den givne situation har handlet hurtigt og kompetent. Hvis DHF eller
dommerne ønsker, at vi fremadrettet griber tingene anderledes an, er vi parat til at indrette
os på det.
Vi synes i øvrigt, at den pågældende holdofficial fra Fredericia HK fortjener ros for
ligeledes hurtigt at have opfattet situationen og for at have trådt til for at hjælpe. Det har
uden tvivl været medvirkende til at få afsluttet episoden uden yderligere uro. ”

Odder Håndbold har i supplerende udtalelse af 21. november 2016 anført:
”Jeg tror ikke Fredericia HK har fået spurgt hele vejen rundt i egen organisation eftersom
en af deres officials i hvert fald er vidende om hændelsen. Vedkommende kom i øvrigt
efterfølgende hen til dommerbordet inde i hallen for at snakke episoden igennem med et
af vores bestyrelsesmedlemmer, som var den ene af de to officials, der var involveret i
episoden. Den snak overhørte en af vores dommerbordsfolk.
Fredericias holdofficial har muligvis ikke observeret hvordan episoden startede, men det
har dommer jo så til gengæld lavet en fin indberetning på, som i øvrigt stemmer over ens
med vores folks indberetning.
Vi har under alle omstændigheder – som nævnt – et stort antal øjenvidner til episoden,
hvis der skulle blive behov for at belyse den yderligere.
Det er også vigtigt at huske, at episoden ikke opstod fordi alle skulle ud af en bestemt dør.
Den opstod fordi nogle Fredericia-tilhængere valgte at vente på dommerne og konfrontere
dem ved døren! Jeg synes, at det er uklædeligt, at Fredericia på den ene side hævder, at
de absolut intet kender til episoden – hvorefter de prøver at forklare hvordan den er
opstået.
Jeg mener ikke nødvendigvis, at klubberne har fuldt ansvar for hvordan deres tilhængere
opfører sig på udebane. Men det skræmmer mig lidt, hvis ikke klubberne vil erkende
problemerne – for så gør man jo helt sikkert heller ikke noget ved dem. ”

Disciplinærinstansen skal herefter udtale følgende:
Det fremgår af Ligareglementets § 72, stk. 1, at
”Den arrangerende forening har pligt til at udøvende passende kontrol med tilskuernes
optræden”
Det er ubestridt, at kampens dommere har været udsat for verbal grov og truende
adfærd fra en tilskuer efter kampen.
Disciplinærinstansen finder herved, at der foreligger en overtrædelse af
Ligareglementets § 72, stk. 1.

Odder Håndbold idømmes i medfør af Ligareglementets §§ 183, stk. 2, og 187,
stk. 1, jf. DHF’s love § 23, stk. 1, jf. Ligareglementet § 101, stk. 2 og 3, en
bøde på 2.000 kr.
Disciplinærinstansen pålægger samtidig i medfør af DHF’s love § 23, stk. 1,
Odder Håndbold at betale retsgebyret for sagens behandling. Retsgebyret udgør
kr. 3.312, jf. gebyrlisten.
Bøden og retsgebyret opkræves via faktura fra DHF.
Denne afgørelse er endelig og kan ikke appelleres, jf. Ligareglementets § 136.
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