KENDELSE
Afsagt den 22. december 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
AC Horsens – AaB, afviklet 9. december 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 9. december 2016 blev ALKA Superligakampen AC Horsens – AaB spillet på CASA Arena i Horsens.
Kampen sluttede 3-0 til AC Horsens.
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 kampstart blev antændt ét styk pyroteknik blandt AC Horsens’ fans
og otte stykker blandt AaB’s fans, samt at AaB’s fans også antændte to stykker pyroteknik i det 78. minut.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der før kampen blev antændt ét styk pyroteknik blandt AC Horsens’ fans.
At der før kampen blev antændt otte stykker pyroteknik blandt AaB’s fans.
At der i kampens 78. minut blev antændt to stykker pyroteknik blandt AaB’s fans.
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 AC Horsens godt kan bekræfte de beskrevne hændelser.
At gennem den forudgående kommunikation mellem sikkerhedschefen fra AaB, politiet og AC Horsens’
sikkerhedschef, blev der besluttet at opnormere visitationen på udebane afsnittet til at der blev visiteret med
seks mand og en dame. Tre mand stod ved siden af og observerede sammen med spottere fra AaB og politiet.
Der blev fundet pyro på fire personer, som alle blev afvist og overdraget til politiet
At optagelserne af pyro på udebaneafsnittet er videregivet til AaB’s sikkerhedschefen til gennemgang.
At den person, der antændte pyro på egen stemningsafsnit blev observeret af AC Horsens’ egne kontrollører
og taget ud og tildelt karantæne på seks måneder.
At AC Horsens kun kan beklage at flere slap igennem visiteringen
REDEGØRLSE FRA AAB

AaB 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 AaB erkender forløbet, som beskrevet af dommeren, som værende korrekt.
At AaB havde anmodet om ekstra kontrollører i udeafsnittet, hvilket blev imødekommet af AC Horsens.
At AaB generelt oplevede et godt samarbejde med arrangerende klub samt sikkerhedspersonale forud, under
og efter kampen.
At AaBs medrejsende fans alle gennemgik en særdeles grundig visitation forud for indgang til udeafsnittet. Her
blev fire personer blandt andet taget med pyrotekniske genstande gemt på deres person. Alligevel lykkedes
det nogle at medbringe og affyre pyroteknik under kampen (udelukkende blitz).
At AaB naturligvis tager afstand fra affyringen af de pyrotekniske genstande.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og
Kim Høg Madsen 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 fyrværkeri inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af
cirkulæret.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at AC Horsens ikke har levet op til § 1.1 jf. i ”Cirkulære om Sikkerhed og
orden op stadions”, da der blev antændt pyroteknik på tribunen i strid med § 11.1.
Instansen bemærker, at der i AC Horsens’ 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 dette er den femte
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AC Horsens.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 1.1, tildeles AC Horsens en bøde på kr.
10.000, 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.
Brøndby, den 22. december 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

