
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 17. december 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Viborg FF – AGF, afviklet 27. november 2015 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 27. november 2015 blev ALKA Superligakampen Viborg FF – AGF spillet på 
Energi Viborg Arena. Kampen sluttede 1-0 til Viborg FF. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen.  
 
Af indberetningen fremgik det, at der fem gange i løbet af kampen blev antændt 
pyroteknik blandt AGFs fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der er i forbindelse med afviklingen af kampen observeret affyring af romerlys fra AGFs 
fans på følgende tidspunkter: 1. minut, 38. minut, 46 minut, 55. minut og i det 65. minut. 
 
At der ved hvert tilfælde blev der affyret ét romerlys. 
 
At kampen på intet tidspunkt var stoppet på grund af ovenstående. 
 
 
REDEGØRLSE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre 
for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At Viborg FF var på plads og klar til at modtage AGF. 
 
At da det jo var en aftenkamp, så var Viborg FF bevidste om, at der muligvis kunne være 
romerlys. 
 
At alle blev visiteret og hele udebaneafsnittet inkl. toiletter og skraldespande var blevet 
tjekket inden stadion blev åbnet for publikum. 
 
At Viborg FF under de to forrige besøg af AGF ikke har haft de store problemer med dem, 
men denne gang var det ligesom om, at det på forhånd var planlagt at, at de gerne ville 
balladen. Allerede ved indgangen var der en dårlig stemning og de startede tidligt i 
kampen med at brænde pyroteknik af. Efter Viborg FFs opfattelse skete dette i et forsøg 
på at provokere sikkerhedsvagterne. 
 
At hver gang der blev brændt pyroteknik af, så skete det ved, at man iførte sig maskering, 
og smed romerlysene inden de brændte helt ud, hvorefter afbrænderen kravlede ind 
blandt de andre fans og fik udleveret andet tøj, hvilket også efterfølgende gjorde det 
meget svært at finde de implicerede. 
 



 

At da der i det 65. minut blev brændt pyroteknik af, så fik Viborg FFs sikkerhedsansvarlig en 
melding fra vagten, som står ved 4. dommeren om, at 4. dommeren meddeler, at det skal 
stoppes og, at det via stadionhøjtaleren skal annoncere at, hvis det ikke ophører, så kan 
kampen risikere at blive stoppet. Ud fra denne melding beslutter den sikkerhedsansvarlige 
sammen med den ansvarlige for politiet, at der skal sendes vagter og politi ind på tribunen 
for, at få de implicerede taget ud, så de efterfølgende kan overdrages til politiet. 
 
At der var en lidt hadsk stemning rettet mod vagterne, og da de efter kampen forlod 
stadion blev der ikke sparet på brugen af ukvemsord. 
 
At Viborg FF efterfølgende har overdraget kopier af alt videomateriale til politiet og AGFs 
sikkerhedschef i håb om, at de ud fra dette kan finde frem til de uromagere, der på dagen 
ikke blevet taget. 
 
REDEGØRLSE FRA AGF 
 
AGF har været foreholdt 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, som kampens dommer har forklaret, at der blev affyret romerlys på de 
nævnte tidspunkter i udebaneafsnittet. 
 
At der af flere omgange i udebaneafsnittet blev affyret pyroteknik fra de uofficielles 
stemningsgruppe. Der blev affyret ét romerlys ad gangen, og på intet tidspunkt var røgen 
eller andet generende for afviklingen af kampen. 
 
At der op til kampen var dialog mellem udeholdets sikkerhedschef, politi og udeholdets 
fans. 
 
At var ikke nogen henvendelser fra Viborg FF til AGF vedrørende sikkerhed. 
 
At der blev foretaget visitation i udebaneafsnittet, men intet ulovligt blev fundet. 
 
At udeholdets stemningsgruppe bestod af ca. 40 personer i alderen 13-23 år. 
 
At ca. midt i anden halvleg kom der en vagt hen til AGFs sikkerhedschef og spørger, om 
han kan hjælpe med at få en af AGFs tilhængere til at holde op med at filme på tribunen, 
da der bliver affyret romerlys. Sikkerhedschefen henvender sig stille og roligt til den 
pågældende tilhænger, og uden diskussion slukker han kameraet, og pakker det ned. 
Denne episode er den eneste, hvor der bliver rettet henvendelse vedrørende 
hjælp/informationer fra Viborg FF til AGFs sikkerhedschef. Ikke mange minutter efter stormer 
der ca. ti vagter efterfulgt af en gruppe betjente med knipler i hånden ind på tribunen og 
begynder at tage fat og slå på diverse tilhængere. 
 
At det efter sikkerhedschefens vurdering var det en forkert beslutning at sende vagter og 
politi ind på tribunen. 
   
At Viborg FF’s sikkerhedsrum havde gjort et fremragende stykke arbejde i forbindelse med 
at dokumentere og identificere de personer, der havde affyret romerlys i udebaneafsnittet 
og på baggrund af dette, kunne AGF politianmelde og tildele karantæne til fire personer. 
 
At en løsning på dette kunne have været, at man henvendte sig til fansene via 
sikkerhedschefen og informerede ham omkring de eventuelle planer, man havde for at 
indtage tribunen på den før omtalte måde. Adskillige personer, både fans og vagter, kom 
til skade ved den pågældende situation, og man udsatte uskyldige folk for en 
sikkerhedsrisiko, som var helt unødvendig. Man vælger at gå ind på en tribune for at hente 
personer, der har affyret romerlys. Personer, som man allerede har identificeret på video 
og kunne vente med at tilbageholde, indtil de selv valgte at træde ned fra tribunen efter 
kampen eller i forbindelse med toiletbesøg. 
 
At sikkerhedschefen på ingen måde vil lægge skjul på, at der var fans i udebaneafsnittet, 
der opførte sig provokerende, og at der blev sunget sange mod vagterne fra Viborg FF, 
men der var ingen fans, der var udad reagerende eller truende, og ingen fans udgjorde 



 

en sikkerhedsrisiko over for andre fans, spillere eller vagter. 
 
At set udefra virkede det som om, at der var en magtkamp, der skulle afgøres, og i den 
forbindelse udsatte man tilhængere, der intet havde med situationen at gøre, for fare i 
forbindelse med indtrængen på tribunen. Arbejdet på tribunen må i Morten Bjørkmanns 
øjne aldrig blive en magtkamp, da man derved mister fokus på det, det handler om - 
sikkerheden. 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, 
Jesper Hansen 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”. 
 
Forud for sæsonen 2015-2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans en cirkulæreskrivelse 
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 vil anse enhver 
afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere AGF havde ansvaret for, i 
det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Viborg FF, der fem gange i løbet af 
kampen afbrændte pyroteknik. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder  
stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit 
forbeholdt specifikt udeholdet AGF’s tilskuere og at tilskuerafsnittet var sikret på en sådan 
måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, at tiltvinge sig 
adgang til dette tilskuerafsnit.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund AGF objektivt ude-
baneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for den af 
dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i AGF’s tilfælde er tale om et andengangs tilfælde i relation til 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at 
instansen i sæsonen 2014/15 behandlede fem indberetninger vedrørende overtrædelser 
af cirkulæret, der kan tilregnes AGF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles AGF en 
bøde på kr. 25.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3. 
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 

Brøndby, den 17. december 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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