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Københavns Byret 

Udskrift af dombogen 

DOM 

Afsagt den 18. november 2009 i sag nr. BS 26B-7378/2007: Dansk Boldspil-Union 

Fodboldens Hus 2605 Brøndby mod 

Sagsøgte 

c/o Kopp Advokattinna Frederiksgade 9, 2.tv 

1265 København K 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Denne sag, der er anlagt den 28. november 2007, vedrører erstatning i forbindelse med en 

tilskuers indtrængen på banen i Parken den 2. juni 2007 under en fodboldlandskamp. 

Sagsøgeren, Dansk Boldspil-Union (DBU) har principalt påstået, at sagsøgte skal betale kr. 

1.615.645 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 28. november 2007. Subsidiært har 

sagsøgeren påstået, at sagsøgte skal betale et af retten fastsat mindre beløb med tillæg af 

procesrente fra sagens anlæg den 28. november 2007. 

Sagsøgtes påstand er frifindelse. 

Sagsøgte har fri proces under sagen. 

Oplysningerne i sagen 

Under en fodboldlandskamp mellem Danmark og Sverige den 2. juni 2007 i Parken løb sagsøgte 

ind på banen og forsøgte at angribe kampens dommer, Vidne 1. Efter dommerens beslutning blev 

kampen stoppet. 

Kampen var et led i kvalifikationsspillet til europamesterskaberne {EM) i fodbold i 2008 og var 

arrangeret af sagsøgeren. 

Sagsøgeren er medlem af Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og som sådan ansvarlig for 

afvikling af det danske A-landsholds hjemmekampe i UEFA-turneringer, herunder 

kvalifikationskampe til europamesterskaberne i fodbold. 

UEFA indledte disciplinærsag mod sagsøgeren ved UEFA Control & Disciplinary Body, der traf 

afgørelse den 8.juni 2007. 

Afgørelsen blev indbragt for UEFA Appeals Body, der ved endelig afgørelse af 5.juli 2007 fratog 

sagsøgeren retten til at spille kampene Danmark - Liechtenstein den 12. september 2007 og 

Danmark - Spanien den 13. oktober 2007 i Parken eller på andet stadion inden for en afstand af 

indtil 140 km i luftlinie fra København. UEFA Appeals Body pålagde endvidere sagsøgeren at 

betale en bøde på CHF 50.000 og sagsomkostninger med CHF 15.000, i alt CHF 65.000 svarende 
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til kr.295.000 ved kurs 454. Den pålagte bøde omfatter tillige sanktionering af 2 romerlys, der blev 

kastet ind på banen under kampen . 

Det fremgår blandt andet af de forklaringer, der blev afgivet i forbindelse med UEFA Appeals 

Bodys behandling af sagen om dommerens reaktion og afbrydelse af kampen - i oversættelse fra 

engelsk: 

"Vidnet [Vidne 2,  UEFA-delegeret] bekræftede , at dommeren var i chok efter hændelsen i 88. 

minut. Under sin rådføring med linjedommeren på banen må dommeren have truffet beslutningen 

om at aflyse kampen. Vidnet ville have foretrukket, at kampen var blevet afbrudt, således at 

dommerne kunne være gået til omklædningsrummet, hvor man kunne have diskuteret 

forholdsreglerne med samtlige officials. Vidne 2 bekræftede også, at værtsarrangøren havde alting 

under kontrol indtil kampens 88. minut. 

UEFA's dommerobservatør, Vidne 3, erklærede, at dommeren i forbindelse med hændelsen i 88. 

minut var blevet slået på venstre kind . Da han opsøgte dommeren i omklædningsrummet, fortalte 

denne ham, at han ikke kunne fortsætte kampen, fordi han var blevet slået, og at han hjemme i 

Tyskland i sådanne tilfælde måtte aflyse kampen. Vidnet vurderede, at dommeren var i chok, og at 

hans sindstilstand ikke tillod ham at fortsætte kampen. 

Dommeren for kampen, Vidne 1 anførte, at det efter hans tilbagevenden til omklædningsrummet 

ganske vist var blevet diskuteret med samtlige officials, om man skulle lade kampen fortsætte. 

Vidnet understregede dog, at det fra begyndelsen stod klart for ham, at han ikke ville lade kampen 

blive genoptaget. Vidnet anførte desuden, at han var i 

chok, og at der allerede havde været to hændelser med kastning af romerlys, der stammede fra 

det samme område i stadion. Efter hans mening burde de vagthavende sikkerhedsfolk have været 

mere årvågne efter de første hændelser. Han mente, at sikkerhedsforanstaltningerne bagved det 

pågældende mål var utilstrækkelige. Vidnet forklarede ligeledes, at alle dommere var bundet af 

fodboldlovens § 5, og at en hændelse som den, der fandt sted i Danmark, altid ville føre til en 

aflysning af kampen." 

Af UEFA Appeals Bodys afgørelse fremgår det blandt andet vedrørende grundlaget for at pålægge 

sagsøgeren disciplinære sanktioner i oversættelse fra engelsk: 

"Hændelsen i kampens 88. minut, da det lykkes en lokal supporter at trænge ind på banen, 

afslørede også, at den danske fodboldorganisation som værtsnation svigtede sin opgave at 

beskytte spillere og officials mod tilskueres indtrængen på spillebanen. Det har i årevis været 

disciplinærudvalgets praksis at forudsætte et sådant svigt, når det lykkes en person at komme ind 

på spillebanen. Panelet anerkendte, at der faktisk er flere metoder til at beskytte banen.  Imidlertid 

var de anvendte metoder og forholdsregler i denne sag tydeligvis ikke tilstrækkelige.  Den danske 

fodboldorganisation var ikke i stand til at garantere orden og sikkerhed inden for stadion og 

forhindrede ikke en person i at trænge ind på banen. 

Som følge heraf var det rigtigt at straffe den danske fodboldorganisation for overtrædelse af 

vedtægterne og disciplinærreglementet i henhold til Vedtægternes artikel 2 og 52 og 

disciplinærreglementets artikel 6, stk. l og 2, samt artikel Il, litra c. 

Det fremgår af bevisførelsen, at arrangementet fungerede udmærket indtil kampens 88. minut. 
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Sagsøgeren blev ved UEFA Appeals Body straffet for overtrædelse af UEFA'S vedtægter samt 

disciplinærreglementets (Disciplinary Regulations) artikel 6, stk. l og 2 samt artikel Il, litra c. Det 

fremgår af artikel 6- i oversættelse fra engelsk: 

"Artikel 6 Ansvar 

l   Medlemsorganisationer og klubber er ansvarlige for den adfærd, der udvises af spillere, officials, 

medlemmer , tilhængere og alle andre personer, der udøver en funktion under kampen på 

foranledning af organisationen eller klubben. 

2. Værtsorganisationen eller klubben er ansvarlig for orden og sikkerhed både inden og uden for 

stadion før, under og efter kampen. Desuden er organisationen eller klubben ansvarlig for enhver 

form for hændelser og kan blive udsat for disciplinære forholdsregler og pålagt at overholde 

direktiver." 

I henhold til disciplinærreglementets artikel Il, litra c, kan disciplinære foranstaltninger, herunder 

bøde pålægges medlemsorganisationer eller klubber, hvis tilskuere trænger ind på eller forsøger at 

trænge ind på banen, hvis der smides genstande, hvis der antændes fyrværkeri, eller hvis man af 

andre grund ikke kan garantere ro og orden. 

Sagsøgte blev ved Østre Landsret ankedom af ll. december 2007 straffet for overtrædelse af 

straffelovens 264, stk. l, nr. l, og § 244, jf. § 21 for uberettiget at have skaffet sig adgang til 

fodboldbanen den 2. juni 2007 under landskampen mellem Danmark og Sverige samt forsøg på 

vold mod fodbolddommeren Vidne 1 Det under straffesagen rejste erstatningskrav blev under 

byrettens behandling af sagen udskilt fra straffesagen . 

Sagsøgeren har under sagen oplyst, at sikkerheden omkring fodboldarrangementer i Parken efter 

møder mellem sagsøgeren, Parken og politiet efterfølgende er blevet skærpet. 

Sagsøgerens erstatningsopgørelse: 

Ved afviklingen af kampen Danmark- Liechtenstein havde sagsøgeren en gevinst på kr. 15.400 i 

forhold til den forventede nettoindtægt.  

I forbindelse med afvikling af kampen Danmark - Spanien har sagsøgeren opgjort sit tab som 

følger: 

Sagsøgerens nettoindtægt ved afviklingen af kampen NRGi Park i Århus: 

18.000 billetter å kr. 300:  kr. 5.400.000 

Moms   -kr. 1.080.000 

Baneleje ved udsolgt stadion -kr.  1.000.000 

Spillerhonorar ved udsolgt stadion -kr.470.800 

Nettoindtægt   kr. 2.849.200 

 

Sagsøgerens forventede nettoindtægt , såfremt kampen var blevet afviklet i Parken: 

40.358 billetter å kr. 300  kr. 12.107.400 

Moms   -kr. 2.421.480 

Baneleje ved udsolgt stadion -kr.  4.489.948 
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Spillerhonorar ved udsolgt stadion -kr. 997.107 

Nettoindtægt   kr. 4.198.865 

Biletter 

Det fremgår af sagens oplysninger, at Parken råder over 42.358 siddepladser og NRGi Park i 

Århus 20.000 siddepladser. Sagsøgeren har oplyst prisen gennemsnitligt pr. billet til kr. 300, og at 

der normalt foræres 2000 fribilletter væk pr. landskamp. Sagsøgeren budgetterede med udsolgt 

stadion til kampen Danmark - Spanien, svarende til42.358 billetter (heraf2.000 fribilletter). Til 

kampen i NRGi Park Danmark- Spanien var der udsolgt den 13. oktober 2007. 

Baneleje 

Mellem sagsøgeren og Parken blev der i 2005 indgået en rammeaftale vedrørende sagsøgerens 

leje af Parken i forbindelse med sagsøgerens afholdelse af A-landskampe i herrefodbold. Det 

fremgår blandt andet af aftalen vedrørende sagsøgerens betaling af leje: 

"DBU betaler til PARKEN en lejeafgift på kr. 102,- for hver solgt almindelig billet, heri incl. 

eventuelle udleverede sponsorbilletter, dog undtaget sponsorbilletter udleveret efter aftale med 

parterne". 

Det fremgår af aftalen, at lejen reguleres i overensstemmelse med prisindexet, og sagsøgeren har 

oplyst, at lejen pr. 1. januar 2007 udgjorde kr. t06 pr. billet. 

Som følge af UEFA Appeals Body's afgørelse indgik sagsøgeren en aftale 

med Århus Elite AJS om, at kampen  Danmark - Liechtenstein  og kampen Danmark - Spanien 

blev spillet i NRGi  Park i Århus, og at sagsøgeren skulle betale  1.000.000 kr. i leje, såfremt der 

blev udsolgt til en kamp. 

Spillerhonorar 

Landsholdets bruttotrup på 22 spillere aflønnes i forhold til solgte billetter i henhold til aftale af 

5.maj 2005 mellem sagsøgeren, DBU Sponsorship og Spillerforeningen om vilkår for deltagelse i 

DBU's Herre A-landsholdstrup. 

Fribilletter 

Det fremgår af sagsøgerens aftale med Århus Elite A/S om leje af NRGi 

Park, at Århus Elite A/S modtager 200 fribilletter ved 20.000 solgte billetter. Endvidere fremgår det 

af aftalen med Spillerforeningen m.fl., at hver spiller modtager 4 fribilletter ved hjembanekampe. 

Sagsøgeren har i følge opgørelsen lidt et tab på kr. 1.349.665 ved at afvikle kampen på NRGi 

Park. 

Sagsøgeren har opgjort sit krav med fradrag af gevinsten på kr. l5.400 i forbindelse med 

afviklingen af kampen Danmark - Liechtenstein i det opgjorte tab ved kampen Danmark - Spanien 

til i alt kr. 1.334.265. Dertil kommer den af UEFA Appeals Body pålagte bøde på CHF 50.000, 

reduceret med CHF 3.000 til CHF 47.000 som følge af de to romerlys, som diciplinærnævnets 

afgørelse tillige vedrører, og sagsomkostninger med CHF 15.000. Sagsøgerens har opgjort sit 

samlede krav til kr. 1.615.645. 
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Forklaringer. 

Der er under sagen afgivet forklaring af DBUs generalsekretær Vidne 4 og sagsøgte. 

Vidne 4 har forklaret, at han er generalsekretær i DBU og daglig leder af DBU's administration. 

DBU er ansvarlig for hjemlige tumeringer og danske holds deltagelse i internationale kampe. Det 

gælder både klubhold og landshold. DBU arrangerer landskampe i Danmark og er derfor medlem 

af UEFA. UEFA Control & Disciplinary Body som l. instans og UEFA Appeals Body som 2. instans 

sanktionerer disciplinære forseelser i forbindelse med fodboldkampe. Han har siden 1990 været 

medlem af UEFA Control & Disciplinary Body og siden 2002 næstformand. Han deltager i 

behandlingen af alle sager om disciplinære forseelser, bortset fra behandlingen af denne sag. 

UEFA Control & Disciplinary Body behandler ca. 50 sager hver måned fra andre lande. Det drejer 

sig om sager vedrørende fyrværkeri, mangel på organisation, mangel på sanktionering og 

sikkerhed. Der er meget få sager med dommere. Forberedelserne inden landskampen den 2. juni 

2007 var organisatorisk således, at der blev udpeget 4 dommere; en dommer, 2 linjedommere og 

en dommerobservatør. Sikkerhedsmæssigt var kampen den 2.juni 2007 betegnet som en "high 

risk" kamp. Kampe med tilskuertal på 40.000 betegnes som "high risk" kampe. Der laves en fælles 

risikovurdering sammen med politiet og Parken. Ud fra denne bliver antallet af vagter fastsat. På 

selve dagen, hvor kampen spilles, er der et møde med den UEFA-delegerede, 

dommerobservatøren, brandvæsenet, politiet med fl. Det var der også den 2. juni 2007 inden 

kampen. Der var 300 vagter og 42 banevagter til denne kamp. Det er normalt sikkerhedsniveau til 

en "high risk" kamp. Danmark har ry for at høre til "de pæne drenge i klassen" med hensyn til 

afvikling af internationale kampe. Danmark har et meget lille synderegister og har ikke tidligere haft 

"baneløbere", bortset fra i et par venskabskampe. Der har været episoder med romerlys, der blev 

kastet ind på banen .UEFA Control & Disciplinary Body giver ved romerlys l. gang en advarsel og 

derefter bøder. Bødens størrelse afhænger af karakteren. 2 romerlys vil normalt medføre en bøde 

på nogle tusinde CHF. Det er rimeligt at trække 3.000 CHF fra i erstatningen for de 2 romerlys, 

som blev kastet under denne kamp. Ved kampen var der et hegn på 114 cm inde ved tilskuerne og 

ved banen 90 cm høje bander med reklamer. På mødet om morgenen den 2.juni 2007 blev hegnet 

godkendt som tilstrækkeligt. Banevagterne løb ikke efter sagsøgte, fordi de følger en strategi, som 

blev indført for nogle år siden. Hvis vagterne løb efter en baneløber, kunne det blive en mærkelig 

jagt hen over banen. I stedet har man en særlig hjørnegruppe med vagter, der skal lave en 

indkredsning af den pågældende. De øvrige vagter skal sørge for, at der ikke kommer andre 

tilskuere ind på banen. Hegnet har tidligere været højere, men fodboldverden oplevede nogle 

uheldige situationer med høje hegn, eks. i England, hvor tilskuere ikke kunne løbe væk i en 

nødsituation på grund af hegnet og blev trampet i ihjel. Det har været overvejelser om, at tilskuere 

under kampe skulle opholde sig i bure, men det er vurderet, at hegnet er tilstrækkeligt og 

forsvarligt. Han husker en kamp i Athen 2 måneder før denne kamp, hvor der var sat 300 

banevagter ind og som stod meget tæt. Det lykkedes alligevel baneløbere at komme ind på banen. 

Straffen vurderes på objektivt grundlag. Ved udmåling af straffen kan der tages hensyn til graden 

af skyld. Bøden i denne sag følger praksis, men er også beløbsmæssigt højere, fordi følgerne af, 

at sagsøgte trængte ind på banen var, at han angreb dommeren. Det er helt i overensstemmelse 

med praksis at stramme straffen, hvis det har alvorlige konsekvenser. Disciplinærnævnet har haft 

en anden sag, hvor en tilskuer kastede en mønt mod en dommer, så denne blev ramt i panden. 

Dommeren besluttede i pausen at afbryde kampen. Sanktionen herpå var, at de næste 2 kampe 

skulle spilles uden tilskuere. 
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Sagsøgerens reelle tab er større end det rejste erstatningskrav. Revisoren er kommet til et reelt 

tab på 2 mio. kr. Sponsoraftaler indeholder aftaler om fribilletter. Til den ene kamp var der ca. 800 

fribilletter og til den anden kamp ca. 1100 fribilletter. Revisoren har indregnet værdien af 

fribilletterne i sin opgørelse af tabet, således at opgørelse af indtægten forhøjes med værdien af 

fribilletter. 

Sagsøgeren var forpligtet til at forære 200 fribilletter pr. kamp til Århus Elite AJS samt 4 fribilletter 

pr. kamp til hver spiller i truppen, 65 fribilletter pr. kamp til Divisionsforeningen. De øvrige fribilletter 

er foræret bort som et led i sagsøgerens mere langsigtede varetagelse af sagsøgerens interesser. 

Sagsøgte har forklaret, at han har boet i Sverige siden 2005. Under kampen løb han over hegnet 

og ind på banen, fordi han ville gøre dommeren opmærksom på, at han ikke hele tiden skulle 

dømme til svenskernes fordel. Sådan noget har han aldrig gjort før. Der var ingen, der forhindrede 

ham i det. Der var et hegn med en gul låge i højre side og en bander på ca. meter. 

Det var ikke svært at komme over. Han blev ikke forhindret i at komme frem til dommeren. Det var 

først på vej tilbage, at der var en, der lagde en hånd på hans skulder. Han har set mange 

fodboldlandskampe, og han interesser sig meget for fodbold. 

Parternes synspunkter 

Sagsøgeren har i påstandsdokument af 7.oktober 2009 anført: 

Sagsøgte har handlet ansvarspådragende overfor sagsøgeren ved sine handlinger den 2.juni 

2007. 

Sagsøgtes handlinger er den direkte årsag til, at sagsøgeren af UEFA Appeals Body er blevet 

pålagt en bøde på CHF 47.000 og sagsomkostninger med CHF 15.000. 

Sagsøgtes handlinger er den direkte årsag til at sagsøgeren blev nødt til at afvikle kampene 

Danmark-Liechtenstein og Danmark-Spanien på NRGi Park i Århus med deraf følgende driftstab. 

Sagsøgeren som en direkte følge af sagsøgtes handlinger har lidt et samlet tab på kr. 1.615.645, 

Ilde idømte sanktioner fra UEFA Appeals Body og sagsøgerens deraf følgende tab er en adækvat 

følge af sagsøgtes handlinger. 

Sagsøgeren har bestridt at have udvist egen skyld i forbindelse med afviklingen af kampen den 2. 

juni 2007 samt at sagsøgeren til opfyldelse af tabsbegrænsningspligten burde have taget betaling 

for de 2.000 billetter, som sagsøgeren har foræret væk i forbindelse med de to kampe. 

Sagsøgeren var aftalemæssigt forpligtet til ikke at opkræve betaling for en del af disse billetter, og 

at sagsøgeren derfor ville have misligholdt sine forpligtelser overfor sagsøgerens 

samarbejdspartnere, hvis sagsøgeren havde opkrævet betaling for disse billetter eller solgt dem til 

anden side. De øvrige fribilletter er foræret bort som et led i sagsøgerens mere langsigtede 

varetagelse af sagsøgerens interesser gennem pleje af nuværende og potentielle fremtidige 

samarbejdspartnere samt som en anerkendelse af personer, der har ydet en indsats gennem 

årene. 

Endelig har sagsøgeren anført, at sagsøgerens reelle driftstab er væsentlige højere end det krav, 

som sagsøgeren har fremsat mod sagsøgte. 

Sagsøgte har i påstandsdokument af 7.oktober 2009 anført: 
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At det rejste krav reelt udspringer som en følge af sagsøgerens egen forsømmelse, nemlig ikke at 

sørge for at anvende tilstrækkelige metoder og forholdsregler til at beskytte banen. Sagsøgtes 

handling afslørede denne utilstrækkelighed, og det rejste krav udspringer af og til dels er en 

videreførelse af en straf pålagt sagsøger som følge af egen forsømmelighed og at dette krav ikke 

med rette kan videreføres  mod  sagsøgte. 

Sagsøgte har bestridt 

1. At have handlet ansvarspådragende og dermed at være ansvarlig overfor sagsøgeren for 

det tab, som sagsøger påstås at have lidt, 

2. dommer Vidne 1 aflyste kampen den 2.juni 2007, fordi han var bange for sagsøgtes 

fortsatte handlinger. Afbrydelsen kan kun være begrundet i chok over, at indtrængning 

kunne ske, hvilket fører til, at aflysningen må være begrundet i, at det ikke kunne anses for 

sikkerhedsmæssigt ansvarligt at gennemføre kampen, altså den åbenbare risiko der ville 

være for, at også andre end sagsøgte løb ind på banen, muliggjort af 

sikkerhedsforanstaltningernes utilstrækkelighed,  

3. det strafferetlige forsætsbegreb og vurderingen heraf, herunder den afsagte straffedom, har 

betydning for afgørelsen i nærværende sag, og  

4. sagsøger har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt,  og at kravet i øvrigt kan opgøres som 

anført . 

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed. 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Ved Østre Landsrets ankedom af 11. december 2007 er det fundet bevist, at sagsøgte kravlede 

over afspærringen rundt om fodboldbanen i Parken og løb ind på spillebanen, hvor der ikke er fri 

adgang for publikum, og derefter skubbede og forsøgte at slå fodbolddommeren Vidne 1 i ansigtet. 

Sagsøgte har herved pådraget sig et ansvar over for Dansk Boldspil Union som arrangør af 

kampen. 

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at sagsøgtes indtrængen på banen og forsøg på at slå 

fodbolddommeren Vidne 1 var årsag til, at kampen blev stoppet og til sanktionerne fra UEFA 

Appeals Body, herunder at de følgende to landskampe ikke kunne afvikles i Parken. 

Retten finder, at sagsøgte måtte kunne påregne, at hans handlinger ville have betydning for det 

danske landshold fremtidige kampe i Danmark og navnlig i Parken. 

Retten lægger til grund, at sagsøgeren har lidt et tab ved afvikling af kampen Danmark- Spanien i 

NRGi Park i Århus i stedet for i Parken, og at et sådan tab ved afvikling af kampen på et andet 

stadion måtte kunne påregnes. 

Retten finder derimod ikke, at også en bøde fra UEFA Appeals Body kunne påregnes ved 

sagsøgtes handling. Retten har herved lagt vægt på, at den idømte bøde er en samlet sanktion, 

der omfatter andre tilskueres kast af to romerlys ind på banen. 

Det fremgår af UEFA Appeals Bodys afgørelse, at der ved afgørelsen blandt andet er lagt vægt på, 

at de anvendte metoder og forholdsregler i denne sag tydeligvis ikke var tilstrækkelige, og at den 

danske fodboldorganisation ikke var istand til at garantere orden og sikkerhed inden for stadion og 

forhindrede ikke en person i at trænge ind på banen. 
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Endvidere fremgår det af sagsøgtes forklaring, at han ikke blev forhindret i at løbe ind på banen, 

og han først på vej tilbage til tilskuerpladserne blev kontaktet. 

Af sagens oplysninger fremgår det, at sikkerheden omkring fodboldarrangementer i Parken 

efterfølgende er blevet skærpet. 

Retten lægger til grund, at sikkerheden omkring fodboldkampens afvikling har været utilstrækkelig, 

og at afviklingen af en sådan "high risk" kamp kunne være sikret bedre. 

Retten finder det herved bevist, at sagsøgeren ved ikke at sørge for den tilstrækkelige sikkerhed 

under afvikling af kampen har udvist egen skyld. 

Sagsøgeren har opgjort sit tab til kr. 1.615.645 incl. den reducerede bøde på CHF 47.000 og 

sagsomkostninger med CHF 15.000 og med fradrag af sagsøgerens nettoindtægt ved afviklingen 

af kampen Danmark - Liechtenstein. Som det fremgår af rettens vurdering, er den af UEFA 

Appeals Body udmålte bøde ikke en påregnelig følge. Sagsøgerens tab udgør efter fradrag af 

bøden, men incl. sagsomkostninger kr. 1.388.745 ved kurs 454. 

I sagsøgerens tabsopgørelse indgår 2.000 fribilletter både ved beregningen af sagsøgerens 

nettoindtægt ved afvikling af kampen Danmark - Spanien og ved beregningen af sagsøgerens 

forventede nettoindtægt. Fribilletterne har ved denne beregning ikke betydning for det af 

sagsøgerens opgjorte tab. 

Efter Vidne 4’s forklaring lægger retten til grund, at sagsøgeren ved kampen Danmark- Spanien 

uddelte 1100 fribilletter. Her af var 353 fribilletter i henhold til sagsøgerens kontraktmæssige 

forpligtelser, og de resterende et sædvanligt led i sagsøgerens mere langsigtede varetagelse af 

egne interesser. Retten finder ikke på dette grundlag, at sagsøgerens tabsbegrænsningspligt 

omfatter disse fribilletter, således at billetterne skulle være indtægtsført ved kampen, og i 

sagsøgerens opgørelse over forventet nettoindtægt ved afvikling af kampen i Parken medtaget 

som fribilletter. 

Retten finder herefter at kunne lægge sagsøgerens tabsopgørelse med fradrag af den pålagte 

bøde til grund. 

Som følge af den af sagsøgeren udviste egen skyld, nedsættes erstatningen skønsmæssigt til kr. 

900.000. 

Sagsøgerens subsidiære påstand tages til følge med dette beløb. 

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der 

er tilkendt retsafgift kr. 21.900 og et passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand og 

materialesamling kr. 75.000.  Retten har ved fastsættelsen af retsafgift og passende udgift til 

advokatbistand taget hensyn til sagens udfald. 

Thi kendes for ret: 

Sagsøgte, skal inden 14 dage betale kr. 900.000 til sagsøgeren, Dansk Boldspil-Union, med tillæg 

af procesrente fra den 28. november 2007 til betaling sker. 

Statskassen skal betale sagens omkostninger til sagsøgeren med   kr.96.900. 

 

Sanne Bager 
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Udskriftens rigtighed bekræftes. Københavns Byret, den 9.februar 2021. 

 

Michael Villemoes Larsen, administrationschef 

 

B3322014 - HBJ 
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UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG 

D O M 

Afsagt den 10. januar 2012 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, 

Frosell og Anna Lindgren (kst.)). 

9. afd. a.s. nr. B-3322-09: 

Appellanten 

(advokat Finn Bachmann, besk.) mod 

Dansk Boldspil-Union (advokat Mikael Rosenmejer) 

Københavns Byrets dom af 18. november 2009 (BS 26B-7378/2007) er anket af Appellanten med 

påstand om frifindelse. 

Indstævnte, Dansk Boldspil-Union, har nedlagt påstand om, at Appellanten tilpligtes at betale 

2.198.703 kr. med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente af 1.615.645 kr. fra sagens 

anlæg og af 583.058 kr. fra ankesvarskriftets indgivelse, alt til betaling sker. 

Supplerende sagsfremstilling 

Indstævnte har fremlagt nedenstående ”Event report” til belysning af salg af billetter til kampen 

mellem Danmark og Liechtenstein. 

I tilknytning til dette bilag har indstævnte opstillet følgende beregning vedrørende salget: 

”… 

Solgt Billetter  6.864 

Sponsorship  2.483 

PARKEN  2.400 

Loger Busn. seats 700 

VIP  800 

Busselsk.     356 

…”  13.603 

Forklaringer  

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af Appellanten og Vidne 1. 

Appellanten har supplerende forklaret blandt andet, at hans interesse for fodbold begyndte ved VM 

i 1986. Indtil han blev far for 3 år siden, fyldte hans interesse for fodbold alt for ham. Han 

interesserer sig særligt for det danske landsholds kampe og har været tilskuer til mellem 50 og 70 

landskampe. Efter hans opfattelse var kampen mellem Danmark og 

 Liechtenstein ikke interessant, og han tror ikke, at kampen kunne have trukket 30.000 tilskuere. I 

fodboldsammenhæng er Liechtenstein en uinteressant modstander for Danmark. På UEFA’s 

hjemmeside kan man se, hvordan Liechtenstein er placeret i forhold til andre lande ved 
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kvalifikationen til VM i Brasilien. Landsholdene er inddelt i ”Pots”, og er holdet placeret i ”Pot 1", 

regnes det holdet for at være et af de ni stærkeste hold. Liechtenstein er placeret i den nederste 

”Pot 6”. Placeringen er foretaget på baggrund af holdets resultater. 

Tilskuerantallet var højt under kampen mellem Danmark og Tyskland den 9. september 1992, 

blandt andet fordi det var den første kamp i Parken efter ombygningen, og da landsholdet skulle 

hyldes for det vundne europamesterskab to måneder forinden. Kampen mod Spanien den 20. 

august 2008 var ikke interessant for fodboldinteresserede, idet Danmark i den periode ikke havde 

kvalificeret sig til to slutrunder. Landsholdet havde derfor ikke stor opbakning på det tidspunkt. 

Kampen mod Grækenland den 8. oktober 2005 var en meget vigtig kamp, da den var afgørende 

for kvalifikationen til VM i Tyskland i 2006. Derimod var kampen mod Island den 21. november 

2007 uinteressant, da Danmark ikke havde mulighed for at kvalificere sig, uanset om Danmark 

vandt eller ej. Det har stor betydning for antallet af tilskuere, om der er mange tilhængere af 

modstandernes hold, der bor i Danmark. 

Kampen mod Liechtenstein trak fulde huse i Århus, hvilket hænger sammen med, at der ikke er 

tradition for at afvikle landskampe i Jylland. Når der endelig er en kamp dér, kommer der mange 

tilskuere. Efter hans opfattelse kunne kampen maksimalt have trukket det samme antal tilskuere i 

Parken. 

Han er samlevende og har 2 børn. Hans samlever er på barselsorlov, men han arbejder. De bor i 

hus. 

Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at han fortsat er generalsekretær i DBU. DBU har 

som formålet at fremme fodbold nationalt og internationalt. DBU er vært og arrangør af 

landskampe, herunder EM- og VM-kampe. Der er ikke pligt til at være medlem af UEFA, men det 

ville ikke være muligt for DBU at arrangere kampe i EM eller VM regi uden at være medlem af 

henholdsvis UEFA og FIFA. De to organisationers disciplinære organer er forholdsvis ensartede. 

Når en fodboldorganisation tilmelder sig en turnering, skriver organisationen under på at være 

forpligtet af UEFA’s regelsæt. Han er næstformand i UEFA’s disciplinære organ. Der afholdes et 

månedligt møde, hvor 70-80 sager behandles. 

Denne sag var speciel, fordi der kun var et enkelt fortilfælde, hvor en dommer var blevet angrebet. 

Det var den såkaldte ”Frisk-sag”, hvor en Roma-tilhænger kastede en mønt fra tribunen, som 

ramte fodbolddommeren i panden. Dommeren stoppede kampen, og sanktionen blev, at de 

følgende to kampe skulle afvikles uden tilskuere. Som arrangør er det ikke muligt at forhindre en 

sådan hændelse, men som medlem af UEFA er man ansvarlig. I Danmark har der alene været 

nogle hændelser med fyrværkeri og romerlys. DBU har fået advarsler og små bøder. Med de få 

fortilfælde ville bødeniveauet for to romerlys være ca. 

3.000 CHF. DBU har også fået en bøde i et tilfælde, hvor en raket, som var affyret uden for 

Parken, landede på banen. 

Kampen mellem Danmark og Sverige var en ”high risk” kamp. Den var udsolgt, og DBU 

forventede, at der som minimum ville komme ca. 4.000 svenske fans. På selve dagen var der et 

møde mellem blandt andre DBU, politiet og en repræsentant fra UEFA, hvor den 

sikkerhedsmæssige plan blev gennemgået og godkendt. Der var 300 vagter ved indgangene og 

ved tribuneafsnittene. Tidligere var hegnet rundt om banen 2,2 meter højt, men UEFA har på 

baggrund af nogle ulykker anbefalet en lavere hegnshøjde. Banevagterne havde ikke til opgave at 
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eftersætte eventuelle baneløbere. I stedet skulle et korps på otte mand indkredse den pågældende 

og fastholde vedkommende. Den normale sanktion ved baneløbere er en bøde. 

Af oversigten over billetsalget til Liechtenstein-kampen i perioden fra 20. april til 2. juni 2007 

fremgår, at der tre måneder før kampen allerede var solgt 13.603 billetter. Han mener, at der 

yderligere kunne have været solgt 17.000 billetter. Før billetterne går til løssalg, er der aftaget ca. 

11.000 billetter i abonnement m.v. Det er afgørende for tilskuerantallet, om holdet fortsat har 

mulighed for at kvalificere sig til den slutrunde, der spilles om. Der er sjældent under 30.000 

tilskuere til kvalifikationskamp. Ved kampene mod Island og Letland i 2007 var Danmark spillet ud 

af turneringen. 

Der blev rapporteret om yderligere én baneløber den pågældende dag. Det var efter, at 

Appellanten havde været på banen. 

Procedure 

Appellanten har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, 

hvoraf blandt andet fremgår: 

”… 

Der kan i det hele henvises til det for byretten anførte, idet det dog særligt bemærkes og gøres 

gældende: 

At 

det ingen mening giver at tale om ansvarspådragende adfærd (culpøs adfærd) for appellanten i 

forhold til indstævntes selvstændige ansvar efter de regler UEFA har fastsat og som kun 

indstævnte – ikke appellanten – er underlagt. 

Et selvstændigt ansvar der fastlægges efter en skyldvurdering og ikke på objektivt grundlag, hvilket 

fremgår af § 6, stk. 2 i UEFA’s disciplinærregler, som kan sammenholdes med kontrol og 

disciplinærudvalgets afgørelse …, hvoraf fremgår: 

”Det afgørende spørgsmål var, om arrangøren havde misligholdt sine forpligtelser ifølge UEFA’s 

sikkerhedsbestemmelser. Med udgangspunkt i hændelsen, der fandt sted i 88. minut, har 

disciplinærudvalget konkluderet, 

at den danske fodboldorganisation har forsømt at beskytte spillerne og kampens officials mod 

tilskueres indtrængning på spillebanen. UEFA’s sikkerhedsbestemmelser er ganske vist fleksible i 

så henseende og tillader forskellige fremgangsmåder alt afhængig af omstændighederne. 

Hovedformålet er dog gennem passende foranstaltninger at beskytte spillebanen mod indtrængen. 

I dette tilfælde var disse foranstaltninger åbenbart utilstrækkelige. Som følge heraf har den danske 

fodboldorganisation misligholdt sine forpligtigelser (fremhævet af mig) i henhold til 

disciplinærreglementets artikel 6, stk. 2, og Euro 2008 Reglementets artikel 3.09” 

og UEFA Ankenævnets afgørelse…hvoraf fremgår 

”For så vidt angår disciplinærreglementets artikel 6, stk. 2, er der ikke længere tale om objektivt 

ansvar (fremhævet af mig). Selvom denne bestemmelse pålægger en forpligtelse om rettidig omhu 

ved at kræve, at klubberne og organisationerne gør deres yderste for at garantere orden og 

sikkerhed i og omkring stadion, hvor kampen afholdes, betyder den simple kendsgerning, at en 
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hændelse finder sted, ikke automatisk at værtsorganisationen eller klubben skal straffes 

(fremhævet af mig)” 

 og… 

”Hændelsen i kampens 88. minut, da det lykkedes en lokal supporter at trænge ind på banen 

afslørede også at den danske fodboldorganisation som værtsorganisation svigtede sin opgave at 

beskytte spillere og officials mod tilskueres indtrængen på spillebanen. Det har i årevis været 

disciplinærudvalgets praksis at forudsætte et sådant svigt, når det lykkes en person at komme ind 

på spillebanen. Panelet anerkendte, at der faktisk er flere metoder til at beskytte banen. Imidlertid 

var de anmeldte metoder og forholdsregler i denne sag tydeligvis ikke tilstrækkelige. Den danske 

fodboldorganisation var ikke i stand til at garantere orden og sikkerhed indenfor stadion og 

forhindrede ikke en person i at trænge ind på banen. (fremhævet af mig). 

Som følge heraf var det rigtigt at straffe (fremhævet af mig) den danske fodboldorganisation for 

overtrædelse af vedtægterne og disciplinærreglementet i henhold til vedtægternes artikel 52 og 

disciplinærreglementets artikel 

6 stk. 1 og 2 samt artikel 11, litra C”. 

At 

indstævnte udelukkende straffes som en følge af egen forsømmelse, en forsømmelse der blev 

afsløret blandt andet ved appellantens handling. Gerningsindholdet i UEFA’s straffebestemmelser 

var realiseret, da kampen begyndte, det vil sige også før appellanten foretog sin handling. Det 

bemærkes, at UEFA og ankenævnet i deres afgørelse ikke tillægger det nogen som helst 

betydning, at de af indstævnte foretagne sikkerhedsforanstaltninger forinden kampen begyndte, 

var godkendt efter en fælles risikovurdering sammen med politiet og parken, som det fremgår af 

Jim Stjerne Hansens forklaring [for byretten]. 

At 

en straf er et personligt anliggende, der ikke, og heller ikke virkningerne heraf, kan videreføres 

mod andre. 

At 

det strafferetlige forsæts begreb i forhold til appellantens eget og selvstændige straffeansvar i 

henhold til straffelovens §§ 244 og 264 ingen betydning har i forhold til vurderingen af det 

”strafferetlige” forsæt og ansvar indstævnte selvstændigt har og ifalder i henhold til UEFA’s 

vedtægtsmæssige straffebestemmelser, som kun gælder for indstævnte – ikke for appellanten. 

At 

UEFA’s og ankenævnets afgørelse er en afgørelse i privat regi, som ikke er underlagt 

domstolskontrol og som sådan er uefterprøvelig for appellanten. De afledede virkninger afgørelsen 

har haft kan allerede derfor ikke videreføres mod appellanten. 

Det giver efter appellantens opfattelse ingen mening at gøre gældende, at ankenævnets afgørelse 

er forkert, men set i lyset at indstævntes holdning og byrettens afgørelse gøres det dog rent ex tuto 

gældende at ankenævnets afgørelse er forkert, idet 



14 

 

 

a) det burde være blevet besluttet, at ingen kampe skulle flyttes – alternativt at kun kampen mod 

Liechtenstein skulle være blevet flyttet, hvilket ville have givet indstævnte en gevinst i stedet for et 

tab, 

b) at det burde have været blevet besluttet, at kampene kunne afvikles på stadion, eksempelvis i 

Sverige eller i Tyskland med mulighed for flere tilskuere end i Århus, 

c) at ingen bøde burde være blevet idømt – alternativt, at bøden skulle have været væsentligt 

lavere. 

----o0o---- 

Indstævnte har ført sagen på traditionelle erstatningsretlige betragtninger og argumenter og i 

forhold til disse fremføres, 

At 

det bestrides, at appellanten har handlet ansvarspådragende i forhold til UEFA´s straffastsættelse 

og følgerne af denne, 

At 

det bestrides, at UEFA’s fastsatte straf, som appellanten ingen indflydelse har haft på, er 

påregnelig og adækvat, 

At 

indstævnte i allerhøjeste grad har udvist egen skyld, når tabet udelukkende opstår som følge af, at 

indstævnte realiserer gerningsindholdet i en straffebestemmelse, som indstævnte 

vedtægtsmæssigt er bundet af, 

At 

det opgjorte krav hviler på en skønsmæssig antagelse af antallet af forventede tilskuere til 

kampene, såfremt de havde været spillet i parken, hvilket skøn bestrides, 

At 

et eventuelt ansvar for appellanten bør bortfalde, alternativt nedsættes i medfør af 

erstatningsansvarslovens § 24, ud fra de i § 24 anførte betragtninger. 

…” 

Indstævnte har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf 

blandt andet fremgår: 

 ”… 

…[D]et [gøres] sammenfattende gældende, at Appellanten har handlet ansvarspådragende overfor 

DBU ved sine handlinger den 2. juni 2007. 

Det gøres tillige gældende, at Appellanten handlinger er den direkte årsag til, at DBU af UEFA 

Appeals Body er blevet pålagt en bøde på CHF 47.000 og sagsomkostninger med CHF 15.000. 

DBU har reduceret kravet i relation til bøden med CHF 3.000, idet DBU anerkender, at DBU 

isoleret set ville være blevet idømt en bøde på CHF 3.000 som følge af de romerlys, der blev 

kastet under landskampen den 2. juni 2007. 
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Det gøres endvidere gældende, at Appellanten handlinger er den direkte årsag til, at DBU blev 

nødt til at afvikle kampene Danmark-Liechtenstein og Danmark-Spanien på NRGi Park i Århus 

med deraf følgende driftstab på kr. 1.917.223,00. Det bemærkes i den forbindelse, at der i relation 

til driftstabets størrelse mellem parterne alene er uenighed om det forventede antal tilskuere, 

såfremt kampen mod Liechtenstein var blevet spillet i Parken. Det gøres i den sammenhæng 

gældende, at DBU kunne have forventet 30.000 tilskuere i Parken til kampen, hvoraf 1.400 ville 

have modtaget fribilletter, som DBU selv tager tabet på. 

Det gøres gældende, at DBU som en direkte følge af Appellanten handlinger har lidt et samlet tab 

på kr. 2.198.703,00. 

Det gøres gældende, at de idømte sanktioner fra UEFA Appeals Body og DBUs deraf følgende tab 

er adækvat følge af Ronni Nørvigs handlinger. 

Det bestrides, at DBU har udvist erstatningsrelevant egen skyld i forbindelse med afviklingen af 

kampen den 2. juni 2007. 

…” 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Appellanten har under straffesagen imod ham erkendt, at han under landskampen mellem 

Danmark og Sverige kravlede over afspærringen rundt om fodboldbanen i Parken og herefter løb 

ind på selve banen. Under straffesagen blev han endvidere fundet skyldig i forsøg på vold ved at 

have taget fat i Fodbolddommer 1, samtidig med at han forsøgte at slå Fodbolddommer 1 i ansigtet 

med flad hånd. Det samme kan lægges til grund for landsretten. 

Appellantens handlemåde var ansvarspådragende og årsag til, at dommeren aflyste kampen, og at 

indstævnte blev pålagt en række sanktioner af UEFA. Landsretten finder, at det måtte være 

påregneligt for appellanten, at sanktioner som disse kunne blive konsekvensen af hans handlinger. 

De af UEFA pålagte sanktioner har påført indstævnte et tab. 

Landsretten finder efter bevisførelsen ikke, at nogen del af dette tab kan anses for en følge af egen 

skyld hos indstævnte. Der er herved blandt andet lagt vægt på, at der på dagen for kampen var et 

sikkerhedsmøde med den UEFA-delegerede, dommerobservertøren, brandvæsenet, politiet med 

flere, og at sikkerhedsniveauet svarede til det normale ved en ”high risk” kamp. Der var opstillet 

hegn, hvorved bemærkes, at det af sikkerhedshensyn efter det oplyste bør være muligt for 

publikum i nødsituationer at flygte ind på banen, hvorfor UEFA har anbefalet, at hegnene holdes 

lavere, end det tidligere var almindeligt. 

Endvidere var der indsat banevagter. De foreliggende oplysninger om banevagterens reaktion på 

appellantens ”baneløb” giver ikke i sig selv grundlag for at statuere egen skyld hos indstævnte. Det 

kan ikke gøre nogen forskel herved, at UEFA’s disciplinærorganer i en årrække har statueret svigt i 

en fodboldorganisations opgave med at beskytte spillere og officials mod tilskueres indtrængen på 

spillebanen, når det lykkedes en person at komme ind på banen. 

Med hensyn til den af UEFA pålagte bod og sagsomkostningerne i forbindelse med 

disciplinærsagen vedrørende appellantens forhold, har denne ikke bestridt, at disse kan opgøres til 

i alt 281.000 kr. Dette beløb skal erstattes af appellanten. 
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Det er ikke ved bevisførelsen, herunder ved indstævntes dokumentation af ”Event report” 

vedrørende kampen Danmark-Liechtenstein sammenholdt med Vidne 1’s forklaring om det 

forventede samlede salg af billetter ved en afvikling af kampen i Parken godtgjort, at indstævnte 

har lidt noget tab, fordi kampen måtte afvikles i Aarhus og ikke i Parken. 

Indstævntes tab ved, at kampen Danmark-Spanien måtte afvikles i Aarhus frem for i Parken, udgør 

1.588.269 kr., hvilket ikke har været bestridt under hovedforhandlingen for landsretten. Dette beløb 

skal ligeledes erstattes af appellanten. 

Appellanten fik i april 2010 meddelt fri proces til ankesagen. Der foreligger imidlertid ikke for 

landsretten sådanne oplysninger om appellantens aktuelle økonomiske forhold, at den almindelige 

lempelsesregel i erstatningsansvarslovens § 24, stk. 1, kan bringes i anvendelse. 

Herefter skal appellanten betale i alt 1.869.269 kr. til indstævnte med renter som nærmere 

nedenfor bestemt. 

Statskassen betaler sagsomkostninger for begge retter med i alt 250.000 kr. til indstævnte. Beløbet 

omfatter 45.180 kr. i retsafgift, mens resten udgør udgift til advokatbistand. 

Thi kendes for ret: 

Appellanten skal til indstævnte, Dansk Boldspil-Union, betale 1.869.269 kr. med tillæg af 

procesrente af 1.615.645 kr. fra den 28. november 2007 og af 253.624 kr. fra 20. januar 2010. 

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. 

Statskassen betaler til indstævnte sagens omkostninger for begge retter med 250.000 kr. 
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