
KENDELSE 
 

Afsagt den 19. april 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AaB – AGF, afviklet 18. marts 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 18. marts 2016 blev Superligakampen AaB – AGF spillet på Nordjyske Arena i Aalborg. Kampen 
sluttede 2-2. 
 
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 AaB’s fanafsnit to gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik, 
og at der yderligere blev kastet genstande på banen. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i det 31. minut blev antændt 1-2 stykker romerlys blandt AaB-tilhængerne. 
 
At der i det 88. minut i forbindelse med straffespark til AGF blev kastet mønter, fyldte plastik øl-krus og lightere 
på banen fra AaB-tilhængerne. 
 
At der i det 91. minut blev antændt 1-2 stykker romerlys blandt AaB-tilhængerne. 
 
 
REDEGØRLSE FRA AaB 
 
AaB har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de 
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde følgende bemærkninger: 
 
At AaB anerkender forløbet som beskrevet i indberetningen foretaget af dommeren. 
 
At AaB’s vagter foretog en grundig visitering af tilskuere, og desværre lykkedes det alligevel nogle tilskuere at 
medbringe romerlys i hjemmebaneafsnittet. 
 
At AaB tager dyb afstand fra forholdet omkring mønter, fyldte ølkrus og lightere, som blev kastet ind på banen 
samt antænding af romerlys. 
 
At AaB beklager ovenstående forløb. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (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 AaB ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden 
op stadions”, da der blev antændt pyroteknik på tribunen.  
 
Instansen bemærker, at der i AaB’s tilfælde er tale om et anden gangs 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 AaB. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 20.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles AaB en bøde på kr. 20.000, 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 19. april 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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