KENDELSE
Afsagt den 9. maj 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
AGF - FC København, afviklet 6. marts 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 6. marts 2016 blev ALKA Superligakampen AGF - FC København spillet på Ceres Park i Århus.
Kampen sluttede 0-0.
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 ved spillernes indløb og i kampens 17. minut blev antændt pyroteknik
blandt FC Københavns fans. Der udover blev der en enkelt gang antændt pyroteknik blandt AGF’s fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At FC Københavns fans affyrede ca. 10-12 stk. romerlys ved indmarchen lige inden kampstart.
At FC Københavns fans affyrede ca. tre stk. romerlys i det 17. minut.
At AGF’s fans affyrede et enkelt romerlys i det 48. minut.
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, at der i de, af kampens dommer nævnte tidspunkter, blev anvendt pyroteknik i
udebaneafsnittet samt hjemmebaneafsnittet.
At der i udebaneafsnittet blev tændt 8-10 romerlys da spillerne løb på banen.
At næsten 20 minutter inde i kampen blev der antændt yderligere tre romerlys i udebaneafsnittet.
At i starten af 2. halvleg blev der tændt et enkelt romerlys ved hjemmeholdets fans.
At ingen kom til skade, og ingen lys blev kastet fra sig ved de nævnte episoder.
At kampen blev generelt afviklet med godt humør på tribunerne.
At AGF op til kampen havde været godt forberedt på baggrund af de informationer de modtog fra både FC
København og politiet. Alle blev visiteret grundigt ved indgang til Ceres Park, og det lykkedes at finde flere
personer med hash og en enkelt med kokain.

At op til kampen blev alle tribuner kontrolleret af flere personer.
At i forbindelse med anvendelsen af pyroteknik vurderede AGF’s sikkerhedschef i samråd med politiet, at der
ikke skulle skrides ind på tribunen, da dette ville udgøre en sikkerhedsrisiko for flere personer.
At affyringen af romerlys forløb stille og roligt, og blev overvåget både af kontrolrummet samt de vagter der var
til stede på tribunen, og man var klar til at skride ind hvis det blev nødvendigt.
REDEGØRLSE FRA FC KØBENHAVN
FC København 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 som dommeren har indberettet stemmer overens med det FC Københavns sikkerhedschef observerede
til kampen.
At FC København havde som altid mange kontrollører med til denne kamp. Ti mand, der var assisterende i
forhold til sikring af det tildelte afsnit.
At FC Københavns AWAY-system sikrede, at der ikke kom karantæneramte personer ind i området. Det så også
ud til at AGFs kontrollører gjorde et godt stykke arbejde med selve visitationen, hvor sikkerhedschefen stod og
observerede visitationen.
At som mange gange tidligere forklaret, er det virkelig begrænset hvad kontrollørerne kan finde, når det på
den ene side skal være en god oplevelse, at gå til fodbold og på den anden side også skal være en ordentlig
visitation. Der bruges i gennemsnit ½ minut pr. person for, at alle skal være inde til tiden. Politiet siger de bruger
mellem 3-5 minutter, hvis de skal visiterer en person for narko eller våben. Det gør, at hvis der er 750 personer og
10 mand til at visiterer vil det tage over 3½ time at få gæsterne ind på stadion, hvis man bruger den laveste
nævner.
At hvis man stadigvæk skal holde for øje, at det skal være noget folk har lyst til at komme til, skal de ikke tvinges
til at møde op 3½ time inden kampen begynder for, at være sikre på at komme ind.
At der er stadigvæk grænser for hvor langt man må gå i en visitation, uden det skal foregå i et lukket telt, for
ikke at alle skal strippe for en kontrollør, der skal tjekke alt deres tøj.
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 skriftlige retningslinjer til klubberne i HerreDM 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 FC København havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af AGF, der i forbindelse med indløb og i kampens 17. minut antændte
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 FC Københavns
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 FC København objektivt ude-baneansvar, jf.
punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for de af dommeren indberettede episode fra
udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i FC Københavns tilfælde er tale om et sjettegangs tilfælde i relation til ”Cirkulære
om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at instansen i sæsonen 2014/15
behandlede ti indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC København.
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 FC København 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 9. maj 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

