
KENDELSE 
 

Afsagt den 19. april 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AC Horsens - AGF, afviklet d. 24. februar 2020 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Mandag den 24. februar 2020 blev 3F Superligakampen AC Horsens - AGF spillet på Casa Arena Horsens. 
Kampen sluttede 1-2 til AGF. 
 
Efterfølgende har dommeren foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i for så vidt, angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at AGF’s fans antændte 8 pyrotekniske artikler ved det 9. min. AC Horsens og 
AGF har efterfølgende været foreholdt dommerens indberetning og på den baggrund sendt en redegørelse 
på opfordring fra Fodboldens Disciplinærinstans 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren indberettede følgende: 
 
at  AGF’s fans antændte 8 pyrotekniske artikler ved kampens 9. min., 
 
at der ikke kom noget ind på banen,  
 
at der ikke havde indflydelse på kampens afvikling. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AC HORSENS 
AC Horsens har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at det bekræftes, hvad dommeren har indberettet vedr. det pyrotekniske  
 
at AC Horsens og AGF forinden kampen havde dialog om det forventede antal tilskuere, 
 
at  AGF meddelte at de ville møde op med flere end 1.000 tilskuere, 

  
at AC Horsens på baggrund deraf straks søgte dispensation for udvidelse af udebaneafsnittet, 

 
at  ansøgningen blev godkendt af Divisionsforeningen den 21. januar 2020, 
 
at  AC Horsens på den baggrund fik opnormeret antallet af kontrollører,  
 
at AGF ligeledes fik opnormeret deres spottere til kampen, 
 
at  der samlet set var 15 kontrollører og 9 spottere på udebaneafsnittet, 
 
at  AC Horsens havde, på grund af en happening offentliggjort af uofficielle fans, lavet en ordning 

til visitering og billettering, hvilket gjorde presset på indgangen minimal, 
 
at AC Horsens åbnede dørene 90 min. før kampstart, 
 



at AC Horsens havde nok folk på stedet til at skabe en positiv stemning, 
 
at AC Horsens ved første sluse dirigerede tilskuere hen til visiteringen, som blev foretaget i roligt og 

respektfuldt tempo, 
 
at der 20. min før kampstart var ca. 75% af tilskuerne inde på tribunen, 
 
at AC Horsens 15 min. før kampstart måtte omprioritere indgangen, da en stor del af AGF-fansene 

forlod tribunen for at igangsætte deres statement, 
 
at AC Horsens i den forbindelse blev nødsaget til at lukke den normale indgang for at undgå at 

have for mange mennesker presset sammen på et lille område, 
 
at AC Horsens hurtigt fik etableret adgangsforhold igennem anden port således de resterende 

180 tilskuere kunne visiteres og lukkes ind, 
 
at ca. 20% af de fremmødte tilskuere deltog i den arrangerede happening, 
 
at de første fans fra den arrangerede happening returnerede til tribunen i det 8. minut, 
 
at der i blandt denne flok dukkede 8 personer op med antændte romerlys, 
 
at video af hændelsen er overdraget til AGF, 
 
at AC Horsens kun kan beklage hændelsen. 
  
 
 
REDEGØRELSE FRA AGF 
AGF har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at det er korrekt, hvad dommeren har indberettet vedr. det pyrotekniske, 
 
at  AGF’s fans, i forbindelse med en protest imod hverdagskampe, havde valgt at forlade tribunen  

efter spillernes opvarmning, for så at vende tilbage efter 8 spillede minutter, 
 
at  der i forbindelse med tilskuernes tilbagevending blev antændt 8 romerlys, 

  
at de 8. min og 8 romerlys skyldtes, at der var den 8. hverdagskamp for AGF i indeværende  

sæson, 
 

at  afbrændingen af romerlysene foregik stille og roligt og ikke havde yderligere indvirkning på  
kampafviklingen, 

 
at  der op mod kampen havde været en god dialog mellem AC Horsens og AGF, 
 
at der ved ankomst for AGF’s fans alene var 5 vagter til at forestå visitationen  
 
 
at Der var meget stor forskel på kvaliteten af visitationerne, 
 
at AC Horsens’ udebaneansvarlige omplacerede vagterne efter henvendelse fra AGF’s 

sikkerhedschef, 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde 
Madsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen har ikke 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”. 
 
Senest forud for sæsonen 2018-2019 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 har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere som AGF havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af AC Horsens, der antændte pyroteknikken ved det 8. minut. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt 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 AGF objektivt udebaneansvar, jf. § 15.2 i ”Cirkulære om sikkerhed og 
orden på stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet samt redegørelserne fra 
begge klubber. 
 
Instansen bemærker, at det i AGF’s tilfælde er den 4.  indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 
12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan tilregnes AGF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000,-. Ved bødefastsættelsen har Instansen ligeledes lagt 
vægt på, at det har været en koordineret indsats fra AGF’s fans. 
   

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles AGF en bøde på kr. 25.000, jf. 
DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans, inden to uger efter afsendelsen 
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 19. april 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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