
KENDELSE 
 

Afsagt den 9. maj 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Viborg FF – FC Midtjylland, afviklet 8. april 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 8. april 2016 blev Superligakampen Viborg FF – FC Midtjylland spillet på Energi Viborg Arena. 
Kampen sluttede 1-1. 
 
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 fra begge klubbers fanafsnit to gange i løbet af kampen blev antændt 
pyroteknik, som i to tilfælde resulterede i spilstop. Derudover blev der fra begge fanafsnit kastet genstande på 
banen. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren  indberettede følgende: 
 
At der før kampen blev antændt 30 romerlys og 5-10 kanonslag blandt FC Midtjyllands fans. 
 
At der før kampen blev antændte enkelte romerlys blandt Viborg FF’s fans. 
 
At der i det 51. minut blev antændt enkelte romerlys blandt FC Midtjyllands fans. 
 
At der i det 52. minut blev antændt enkelte romerlys blandt Viborg FF’s fans. 
 
At der i det 53. minut blev antændt ca. 5 x pyro og kanonslag blandt FC Midtjyllands fans. Pyroteknik blev kastet 
på banen og forårsagede spilstop. 
 
At der i det 56. minut fra FC Midtjyllands fans blev kastet kanonslag mod banen, og det landede lige bag målet. 
 
At der i det 61. minut blev antændt 15-20 pyro blandt Viborg FF’s fans. 
 
At der i det 62. minut blev antændt enkelte pyro blandt FC Midtjylland fans. 
 
At der i det 63. minut blev kastet pyroteknik på banen fra Viborg FF’s fans. Spillet blev stoppet, og anden 
højtalermelding vedrørende brug af pyroteknik blev givet. 
 
At der i det 66. minut var FC Midtjylland-tilskuere på banen i forbindelse med scoring til FC Midtjylland. 
  
At der generelt var meget pyroteknik hos begge fansektioner. Primært på tribune, men også kastet mod og på 
banen. 
 
At ud over de nævnte hændelser, så blev der kastet ølkrus og mønter på banen fra begge fansektioner. 
 
 



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 de nævnte episoder er af dommeren korrekt indberettet, og der er ingen af de nævnte episoder, som på 
nogen måde kan bortforklares eller kan/skal tolereres. 
 
At da det jo var et lokalderby og Viborg FF´s 120 års jubilæumsår, så var Viborg FF forberedte på, at det ville 
blive en kamp som ville trække mange tilskuere til – måske endda året største kamp, netop fordi der er så mange 
følelser og så stor klubkærlighed/had indblandet når de to hold møder hinanden. 
 
At før kampen blev tribuner, toiletter og skraldespande af kontrollørerne tjekket for ulovlige effekter. Der blev 
visiteret hos både hjemme- og udehold. Hos udeholdet blev Viborg FF assisteret af kontrollører fra FC Midtjylland. 
Viborg FF havde kørt alt i stilling til en god fodboldkamp og aften på Energi Viborg Stadion. 
 
At der i udebaneafsnittet var pyntet op med FC Midtjylland flag, kioskpersonalet var iført FC Midtjylland-trøjer, 
der blev udleveret FC Midtjylland-kager og alle fik udleveret en billet til enten en øl, vand eller kaffe. Alle tiltag 
var gjort med henblik på, at det skulle blive en god oplevelse for alle, og med ønsket om at udvise good hosting. 
 
At som så ofte før til nogle kampe, så var der desværre også denne aften nogle, som ikke var enige i at det 
skulle være en god og hyggelig kamp og oplevelse for alle. Ca. ½ time før kampstart mødte omkring 150 FC 
Midtjyllands fans op samtidig og brød igennem indgangen. De udførte det såkaldte gate crash og stormede 
direkte op på tribunen og blandede sig med de fans, som allerede havde taget opstilling på tribunen. 
 
At det betød så også at de ca. 150 fans ikke fremviste billet eller blev visiteret, og de kan have haft en stor del 
af de ulovlige effekter, som blev brugt under kampen med ind stadion. Det kan også være sådan, at de har 
fået det pyro som brændte hul i det store net bag målet i modstanderenden med ind. 
 
At Viborg FF fik i løbet af kampen hentet mange af de FC Midtjylland-fans ud, som havde deltaget i 
ulovlighederne og de blev efterfølgende overdraget til Politiet. De tilskuere fra FC Midtjylland som løb på banen 
blev taget ud og ligeledes efterfølgende overdraget til Politiet. 
 
At Viborg FF erkender, at det ikke kun var fans fra FC Midtjylland, der skabte problemer på dagen, men at også 
fans fra Viborg ligeledes udviste en meget uheldig og ikke acceptabel opførsel under kampen. Kort sagt så var 
det en kamp med stor intensivitet. 
 
At efter kampen blev al videomateriale udleveret til FC Midtjylland. 
 
At efterfølgende er der via videomaterialet udpeget flere fans fra begge klubber, som vil blive tildelt karantæne. 
 
At Viborg FF efterfølgende har afholdt møde med interessenter vedrørende indgangen for udebanefans med 
henblik på at finde frem til en mulig løsning for ændringer, så lignende episoder forhåbentligt kan undgås 
fremover. Det blev aftalt på mødet, at man forsøger sig med en ændring af låger og lukkesystem ved 
indgangen. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland 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 FC Midtjylland er enige i de anførte hændelser omkring romerlys, kanonslag og baneindløb, og FC Midtjylland 
kan på nuværende tidspunkt meddele at op mod 15-20 fans står til karantæne grundet diverse forseelser til 
denne kamp. Så i forhold til tilskuere delen er der taget hurtig action. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen 



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 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. 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 Viborg FF ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og 
orden op stadions”, da der blev antændt pyroteknik på tribunen, og var tilskuere på banen. 
 
Instansen bemærker, at der i Viborg FF’s tilfælde er tale om et fjerdegangs tilfælde i relation til ”Cirkulære om 
Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede 
en indberetning vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Viborg FF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 35.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles Viborg FF en bøde på kr. 
35.000, 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 9. maj 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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