KENDELSE
Afsagt den 16. december 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
AC Horsens - AGF, afviklet 25. november 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 25. november 2016 blev ALKA Superligakampen AC Horsens - AGF spillet på CASA Arena i Horsens.
Kampen sluttede 5-1 til AGF.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at der før, under og efter kampen blev antændt pyroteknik, og at en AC
Horsens-spiller i det 90. minut blev prikket i nakken af flag fra AGF’sfans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der før kampen blev antændt 30-40 stk. pyro i AGF’s fanafsnit.
At der fra det 10. til det 22. minut i tre tilfælde blev antændt ét stk. pyro i AGF’s fanafsnit,
At der i 22. minut blev antændt 1 stk. pyro i Horsens’ fanafsnit.
At der i 42. minut blev antændt 2 stk. pyro i i AGF’s fanafsnit.
At der efter kampen blev antændt 3 stk. pyro i AGF’s fanafsnit.
At i det 90, minut blev en AC Horsens-spiller prikket i nakken af flag fra AGF’s fans, da han skulle kaste indkast
lige foran AGF’s fanafsnit.
REDEGØRLSE FRA AC HORSENS
AC Horsens 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 i forbindelse med kampen den 25. november 2016 på CASA Arena havde AC Horsens løbende kontakt med
Sikkerhedschefen hos AGF, Aros Vagt og Sydøstjyllands politi.
At på baggrund af den kommunikation blev det besluttet at øge styrken ved visitationen. Der var otte mand
(seks mænd og to kvinder) der stod for visiteringen i udebaneafsnittet. Normalt har AC Horsens fire der foretager
visitation på udebane afsnittet. De blev suppleret af fire spottere fra AGF, yderligere blev der fra Aros Vagt og
betjente fra Østjyllands politi løbende runderet i udebaneafsnittet.
At udebaneafsnittet var et lukket område, hvor tilgangen er en helt anden end til resten af stadion.

At flere personer blev afvist i visitationen af Aros Vagt i samarbejde med spottere fra AGF og politiet.
At på de angivende tidspunkter blev der under kampen antændt flere pyroartikler på udebaneafsnittet, hvor
flere personer efterfølgende identificeres i samarbejde med spottere og betjente fra Østjyllands politi. Disse
personer blev taget til side enten da de gik på toilettet eller ved udgangen fra stadion.
At den ene, der antændte pyro på AC Horsens stemningsafsnit, blev hentet af Aros vagt kontrollørerne og får
½ års karantæne for denne forseelse.
At AC Horsens kun kan beklage den uheldige episode hvor en AC Horsens-spiller blev prikket med et flag. Net
etableres snarest muligt af stadionejer. AC Horsens har dispensation for manglende net indtil januar 2017.
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 at en spiller blev prikket i nakken med et flag i kampens overtid.
At der i forbindelse med kampen var arrangeret en TIFO, der skulle igangsættes ved indløb af spillerne. Som en
del af denne TIFO blev der anvendt ca. 12-14 romerlys og ca. 10 blitz fordelt over hele udebaneafsnittet.
At undervejs i første halvleg blev der anvendt pyroteknik af enkelte personer, og ligeledes efter kampen da
spillerne kom ud for at hilse på klubbens fans, blev der anvendt pyroteknik.
At da AC Horsens i kampens overtid har indkast ved udebaneafsnittet, var der en fan der prikkerede en AC
Horsens spiller i nakken med et flag.
At der op til kampen var en god dialog, både telefonisk og pr. mail, med AC Horsens’ sikkerhedschef og politiet.
AGFs sikkerhedschef havde inden kampen fået at vide fra nogle af AGF’s fans, at der var planlagt en del
pyroteknik til kampen. Dette meddelte sikkerhedschefen AC Horsens’ sikkerhedschef både pr. mail og pr.
telefon. Derudover bad sikkerhedschefen også om, at der bliver mandet op i visitationen, således at man kunne
foretage nogle grundige visitationer af AGF’s fans. Dette ønske var desværre ikke blevet efterkommet, da der
kun stod fire personer til at visitere, og visitationen var desværre ret mangelfuld. Flere personer blev ikke visiteret
fra livet og ned, og enkelte blev kun strøget ned af ærmerne inden de blev lukket ind.
At i forbindelse med at AGF’s fans blev lukket ind på stadion, spottede AGF én der har lokal karantæne, og AGF
afviste ham derfor. Han blev aggressiv og truende, og det endte med, at politiet måtte tage en snak med ham,
og derefter blev han sendt væk.
At ca. 12 minutter inde i første halvleg ringede AC Horsens’ sikkerhedschef til AGF’s sikkerhedschefen og fortalte,
at det var lykkedes den afviste person at komme ind via hjemmebaneafsnittet med lommerne fulde af
pyroteknik, og derefter passere to hegn for at ende i udebaneafsnittet, hvor han i løbet af kampen affyrede
seks stk. romerlys.
At ud over den afviste med lokal karantæne, blev der taget en i visitationen med 3 x blitz og en lille pose med
kokain. Det lykkedes desværre også denne person at passere forbi vagterne igen for at ende på tribunen i
udebaneafsnittet.
At episoden hvor der er en spiller der bliver prikket i nakken med et flag, kan efter sikkerhedschefens mening
ikke lægges AGF til last, da reglerne foreskriver, at der ved udebaneafsnittet skal være opsat net, for at undgå
netop disse hændelser samt undgå kast med genstande mod spillere og på banen.
At AGF efter sikkerhedschefens mening har gjort hvad der kan forventes, og mere til idet AGF leverede den
nødvendige viden, leverede ekstra spottere i forhold til det krævede antal, og ydermere specifikt anmodede
om at man bemandede ekstra i visitationen på baggrund af den viden de havde. Dette kan naturligvis
dokumenteres hvis dette findes nødvendigt.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen
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 2016-2017 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 pyroteknik inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af
cirkulæret.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere AGF havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af AC Horsens, der flere gange før, under og efter kampen antændte
pyroteknik, og i det 90. minut prikkede en AC Horsens-spiller med et flag.
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 udeholdet AGF’s tilskuere.
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund AGF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra
udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i AGF’s tilfælde er tale om et tredjegangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at der inden for de seneste
12 måneder er afsagt seks kendelser vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes AGF.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 60.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles AGF en bøde på kr. 60.000, jf.
DBU’s Love, § 30.1 a) 3.
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2
uger efter modtagelsen af kendelsen.

Brøndby, den 16. december 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

