KENDELSE
Afsagt den 16. december 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Silkeborg IF – FC Midtjylland, afviklet 1. december 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Torsdag den 1. december 2016 blev ALKA Superligakampen Silkeborg IF – FC Midtjylland spillet på Mascot Park
i Silkeborg. Kampen sluttede 2-1 til Silkeborg IF.
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 to gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i FC Midtjyllands
fanafsnit, og at der den ene gang gik ild i et flag.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampens 1. minut blev antændt fem styk pyroteknik i FC Midtjyllands fanafsnit.
At der i kampens 9. minut blev antændt flere stykker pyroteknik, og bag banderne gik der brand i et flag, som
kontrollørerne måtte slukke.
At der ikke er yderligere at bemærke, da intet påvirkede kampafviklingen
REDEGØRLSE 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 inden kampen blev hele det for FC Midtjylland-tilskuere reserverede område (ståpladser bag det ene mål
"Henton Tribunen" samt et særligt indhegnet afsnit på "Dansand-tribunen" med siddepladser til 271 tilskuere)
grundigt gennemgået, idet der var rygter om, at der skulle være blevet gemt en del pyro-materiale fra FC
Midtjylland-tilhængere. Begge disse afsnit har udelukkende direkte adgang fra gæsteindgangen fra
Marienlundsvej, hvor alle tilskuere bliver grundigt visiteret umiddelbart inden billettering.
At samtidig gennemgik Silkeborg IF’s sikkerhedschef videoovervågningen fra dagene op til kampen, for at se,
om der havde været aktivitet i afsnittet.
At den gennemførte gennemgang af hele afsnittet frembragt hele 50 stk. pyro, som var gemt dels ved
opklæbning under nogle sæder, dels bag reklameskilte bagerst i afsnittet med siddepladser.
At sikkerhedschefen i sin korrespondance med SLO’en blandt andet oplyste, at de havde åbnet for alle tilskuere
til siddeplads-afsnittet. Hertil svarede SLO’en, at det ville han lade gå videre til fansene, idet det ikke tidligere
har været åbent for alle, men kun fungeret som familieafsnit.

At efter åbning af indgangen blev området overvåget, for at se om der var personer, som gik til det område,
hvor pyroen havde været gemt. Der var tre personer, som nærmede sig området, men FC Midtjyllands
assisterende sikkerhedschef, som kom til kontrolrummet, kunne ikke genkende dem.
At alle tilskuere, og især den gruppering, som ankom til byen med tog fra Herning og eskorteret til Mascot Park
af politiet, blev som tidligere nævnt grundigt visiteret, men på trods heraf er det lykkedes nogle få personer, at
få nogle få pyro-artikler med ind. Grupperingerne trak ind på afsnittet med siddepladser, mens de almindelige
tilskuere primært placerede sig på stå-afsnittet bag mål.
At som nævnt i dommerens indberetning blev der antændt et antal pyro umiddelbart i forbindelse med
kampstart, samt et romerlys, som blev brugt til at afbrænde et lille banner monteret på 2 pinde. Antændelsen
skete udelukkende på Dansand-tribunen, hvor grupperingerne stod. Det brændende banner blev hurtigt revet
fra antænderne og slukket, ligesom det øvrige pyro, som var smidt på jorden, blev slukket uden at give skade
på inventar og personer.
At i samarbejde med kontrollører, spotterne fra FC Midtjylland samt politiet blev et antal personer efterfølgende
udtaget og noteret.
At Politiet den 8. december 2016 har oplyst til sikkerhedschefen, at der er sigtet i alt fire personer i forbindelse
med pyro fundet ved visitation og afbrænding.
REDEGØRLSE FRA FC MIDTJYLLAND
FC Midtjylland 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 FC Midtjylland har gennemgået indberetningen med klubbens sikkerhedsfolk på stadion den pågældende
dag, og det der står anført i indberetningen er korrekt.
At FC Midtjylland ikke har yderligere at kommenterer til indberetningen.
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 FC Midtjylland havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Silkeborg IF, der antændte pyroteknik i det 1. og 9. minut samt satte ild til 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 FC Midtjyllands 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 Midtjylland 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 FC Midtjyllands tilfælde er tale om et fjerdegangstilfælde 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 fem kendelser vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes FC Midtjylland.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 40.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles FC Midtjylland en bøde på kr.
40.000, 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

