
KENDELSE 
 

Afsagt den 19. april 2020 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Silkeborg IF – AaB, afviklet 16. februar 2020 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 16. februar 2020 blev 3F Superligakampen Silkeborg IF - Aab spillet på JYSK Park i Silkeborg IF. 
Kampen sluttede 0-2 til Aab. 
 
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 AaB’s fans antændte 15 pyrotekniske artikler ved indløb. AaB har 
efterfølgende været foreholdt dommeren indberetning og efterfølgende sendt en redegørelse på opfordring 
fra Fodboldens Disciplinærinstans 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
Dommeren indberettede følgende: 
 
at  AaB’s fans antændte 15 pyrotekniske artikler ved spillernes indløb på banen 
 
 
REDEGØRELSE FRA SILKEBORG IF 
Silkeborg IF har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at AaB havde anmeldt 4 busser og i alt 500-600 tilskuere til kampen, 
 
at bussernes ankomst til stadion blev koordineret med politiet, idet 2 dobbeltdækkere havde holdt 

opstart på et værtshus inde i Silkeborg, 
 
at der i gæsteindgangen var disponeret kontrollører til at varetage adgangskontrol og visitation 

efter det forvende tilskuertal, 
 
at tribunen og toiletter blev, som altid, gennemgået inden åbning, 
 
at der ikke blev fundet genstande af nogen art, 
 
at der blev oprettet afspærring og inddeling af adgangen i forhold til at det var muligt at 

gennemføre en god visitation,  
 
at og bemandingen var således at der var 6 kontrollører tilknyttet visitationen,  
 
at politiets civile gruppe samt AaB’s spottere var placeret i tilknytning hertil, 
 
at bussernes ankomst var derfor forskudt, hvilket gav en god jævn afvikling af indgangen og 

visitation,  
 
at medbragt tifo-materiale blev gennemgået af kontrollørerne inden det blev båret ind på 

tribunen, 
 



at der på intet tidspunkt var lang kødannelse og tilskuerne var på plads på tribunen i god tid 
inden kampstart, 

 
at 1 person blev taget i visitationen med 1 stk. rundt og aflangt pyroteknisk artikel gemt i skridtet,  
 
at manden blev noteret og overgivet til politiet, som foretog afhøring og visitation, hvorefter han 

blev bortvist, 
 
at når personer bevidst medbringer pyrotekniske artikler gemt helt inde på kroppen, vil det være 

meget vanskeligt for kontrollørerne at opdage det, uden at den personlige grænse overskrides,  
 
at Ved mistanke om pyrotekniske artikler på en persons krop, overgives personen til politiet til 

nærmere visitation. Der var ingen personer, som blev overgivet til nærmere visitation af politiet 
– ud over den ovennævnte, 

 
at der på overvågningsbilleder fra tribunen kan konstateres, at nogle personer under dække af 

de medbragte flag, iklæder sig maskering,  
 
at det der på dagen ikke var muligt at identificere dem,  
 
at Silkeborg IF efterfølgende har sendt fotos af 2 personer, som iklæder sig maskering, til 

sikkerhedschefen i AaB, for at se om han fremadrettet kan observere på dem, 
 
at øvrige personer med pyroteknik skifter position og gemmer sig blandt andre tilskuere, 
 
at det derfor ikke er muligt at identificere dem, 
 
at det foregår meget organiseret, 
 
at de medbragte TIFO-flag og TIFO-bannere anvendes til at skjule aktiviteterne, 
 
at på trods af, at Silkeborg IF har opsat yderligere videokameraer, ned langs med rækkerne, har 

det ikke været muligt at følge disse aktiviteter, for at identificere personerne, 
 
at politiet og AaB-spottere var i KST for at gennemse videosekvenser af pyrotekniske aktiviteterne, 

men de vurderede, at det ikke ville være muligt med sikkerhed at identificere personer 
tilstrækkeligt til en retssag, 

 
at alle tilskuerne, efter kampen, forlod afsnittet i god ro og orden, 
 
at busserne blev eskorteret væk fra området af politiet ad en særlig udkørselsvej, 
 
at der i forbindelse med afbrændingen af de pyrotekniske artikler på storskærmen, med tekst, 

blev gjort opmærksom på forbuddet imod afbrænding af pyroteknik, 
 
at stadionspeakeren ligeledes gjorde opmærksom herpå. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AAB 
AaB har været foreholdt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
at det bekræftes, hvad dommeren har indberettet  
 
at Aab tager skarpt afstand til besiddelse samt affyring af pyrotekniske artikler,  
 
at  der på trods af grundig visitering, foretaget af Silkeborg IF med hjælp fra AaB’s medrejsende  

kontrollører, 
  

at der på trods heraf blev indsmuglet pyrotekniske artikler, 
 



at  det lykkedes at pågribe en person under visiteringen af AaB-fans, som har fået karantæne i  
Aab’s interne karantæneregister og at politiet desuden blev involveret i sagen, 

 
at  AaB også fremover vil have fokus rettet mod en kampoplevelse uden gener som disse, 
 
at  AaB beklager ovenstående forløb. 
 
 
 
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 AaB havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Silkeborg IF, der antændte pyroteknikken ved spillernes indløb på banen. 
 
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 AaB’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 AaB objektivt udebaneansvar, jf. § 15.2 i ”Cirkulære om sikkerhed og 
orden på stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet samt AaB’s redegørelser. 
 
Instansen bemærker, at det i AaB’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 Aab. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles AaB en bøde på kr. 30.000, 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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