KENDELSE
Afsagt den 8. juni 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Silkeborg IF - AGF, afviklet 1. maj 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 1. maj 2017 blev ALKA Superligakampen Silkeborg IF – AGF spillet på Mascot Park i Silkeborg.
Kampen sluttede 2-0 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 i kampens 44. minut blev antændt et romerlys i AGF’s fanafsnit.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampens 44. minut blev antændt ét romerlys i AGF’s fanafsnit.
At det ikke påvirkede kampforløbet.
REDEGØRELSE FRA SILKEBORG IF
Silkeborg IF 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 Silkeborg IF op til kampen havde modtaget oplysning fra AGF’s SLO om, at der ville komme to udsolgte
fanbusser med ca. 140 tilhængere, samt et forventet tilskuertal til gæsteafsnittet på i alt ca. 5-600.
At Silkeborg IF havde afsat antallet af kontrollører til dette afsnit til 14, hvoraf de otte stod klar til at foretage
visitationen. Folk lukkes hen til visitationen ude fra venteområdet på Marienlundsvej i små hold, således at der
ikke skabes pres på visitationen bagfra. Under visitationen blev der ikke fundet ulovlige genstande. Alle tilskuere
til gæsteafsnittet blev visiteret i god ro og orden. Hovedparten mødte frem i god tid.
At der i alt blev lukket 1.200 tilskuere ind på afsnittet - væsentlig flere end forventet af AGF.
At som beskrevet af dommeren, blev der i det 44. minut, i forbindelse med tilkendelse af straffespark til AGF,
antændt et romerlys, af en person helt nede ved banden.
At i den efterfølgende pause gennemgik Silkeborg IF’s sikkerhedschef sammen med en politiassistent fra
Østjyllands Politi, i KST optagelserne fra episoden. Ved at følge personen, som afbrændte romerlyset, bagud på
overvågningen, kan de identificere pågældende frem mod episoden, hvor han siddende bag folk ved banden,
iklædte sig en maskering og antændte romerlyset. Han holdte det i hånden hele tiden, og smed det herefter
på jorden bag banden. Efterfølgende forsøgte han at gemme/blande sig blandt de øvrige tilskuere.
At ved at koordinere med AGF’s sikkerhedschef og politiet findes personen, som "pilles ud" mens han

provianterer i serveringsområdet. Han noteres af politiet og bortvises.
At Silkeborg IF efterfølgende tillige vil sende en redegørelse til LETT Advokater med henblik på inddrivelse af
afgifter.
REDEGØRELSE 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 det, af kampens dommer, nævnte tidspunkt blev antændt et enkelt romerlys i
udebaneafsnittet.
At i forbindelse med kampen blev der i forbindelse med en scoring antændt et enkelt romerlys i AGF’s afsnit.
Det foregik uden problemer, og blev afviklet udramatisk. Personen blev pågrebet umiddelbart efter, og blev
overgivet til politiet.
At der blev visiteret godt og grundigt, og bemandingen var fuldtallig. Der var en god dialog mellem Silkeborg
IF og AGF samt politiet, og alle var klar på opgaven. Dette bakkes op af, at man netop kan pågribe personen
bag det eneste regelbrud den dag.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og
Stephan Schors 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
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere AGF havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit de var blevet tildelt af Silkeborg IF, der i kampens 44. minut antændte ét romerlys.
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 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 AGF objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for den af dommeren indberettede episode fra
udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i AGF’s tilfælde er tale om et sjettegangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er den syvende
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AGF.
Fem medlemmer af Fodboldens Disciplinærinstans finder på baggrund af strafværdigheden af det foreliggende
tilfælde, at sanktionen skal fastsættes til en bøde på kr. 20.000. Et medlem finder, at sanktionen skal fastsættes
til en bøde på kr. 5.000. Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.
****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles AGF en bøde på kr. 20.000, 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 8. juni 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

