KENDELSE
Afsagt den 21. september 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Hobro IK – Viborg FF, afviklet 8. august 2015
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 8. august 2015 blev ALKA Superligakampen Hobro IK – Viborg FF spillet på DS
Arena i Hobro. 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 før kampstart blev afbrændt pyroteknik blandt
Viborg FF’s fans ved indløb til kampen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der blev affyret ca. fem romerlys fra Viborgs tilhængere i forbindelse med indløb til
kampen.
At der ikke kom nogle romerlys ind på banen, og det var ikke nødvendigt at udsætte
kampstart grundet romerlys.
REDEGØRLSE FRA HOBRO IK
HIK 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 Hobro IK forud for kampen havde modtaget efterretninger fra sikkerhedschefen i Viborg
FF, om der var stor sandsynlighed for nogle af deres fans vil forsøge at medbringe
pyroteknik til kampen.
At inden stadion åbnede blev hele udebaneafsnittet sweepet for pyroteknik og kasteskyts,
uden at der blev fundet noget.
At der til kampen i alt var 40 kontrollører, herfra 14 i udebaneafsnittet. Der var 438 Viborg
FF-fans, som alle var igennem visitation. Flere af dem var også af deres fodtøj m.m. inden
de fik adgang til tribunen. Der blev ikke fundet meget under visitationen, nogle havde dog
op til flere lightere på sig, disse blev konfiskeret så de kun havde en lighter med ind pr.
person, for at undgå kasteskyts. Visitationen blev overværet af Viborg FF´s spottere, som
kan bekræfte forløbet.
At der ved spillerindløb blev antændt fire-fem lys i Viborg-enden. Personerne med lysene
blev dækket godt inde af en gruppe af de andre tilskuere, så Hobro IK’s kontrollører ikke
kunne komme ind til dem. Alle personerne med lys i hånden bar maskering og smed

efterfølgende det tøj de havde på overkroppen, så de var meget svære at spotte
efterfølgende.
At efter at have gennemgået videomateriale sammen med den ene Viborg FF-spotter og
Hobro IK’s tribuneleder, blev det besluttet at tage en spottet Viborg tilskuer ud for
pyroteknik. Viborg FF-spotterne fik hans kontaktoplysninger, hvorefter han blev bortvist fra
DS Arena.
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 der blev affyret mellem fem og otte romerlys under indløb.
At vagterne stod og iagttog.
At der var god stemning på lægterne og ingen kontroverser mellem vagter og tilskuer.
At visitationen var umildbart god. Der blev tjekket flag, tasker, sko osv. Der blev en
udpeget fra overvågning som selvfølgelig har fået tildelt karantæne.
At Viborg FF selvfølgelig beklager, at det sker og har derfor haft en snak med klubbens fans
efterfølgende.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (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 det var de tilskuere Viborg FF havde ansvaret
for, i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Hobro IK, der afbrændte pyroteknik
under holdenes indløb på banen.
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 Viborg FF’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 på denne baggrund Viborg FF objektivt udebaneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for den af
dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i Viborg FF’s tilfælde er tale om et anden gangs tilfælde i
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2014/15,
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. 15.000.

****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles Viborg FF
en bøde på kr. 15.000, 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 21. september 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

