KENDELSE
Afsagt den 23. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Viborg FF – Opslag på Facebook

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Viborg FF har efter ALKA Superligakampen Viborg FF – FC Midtjylland søndag den 28. august 2016 lagt en video
på klubbens facebookside, hvor klubben takker fansene for at skabe en flot kulisse. Af videoen fremgår fansenes
brug af pyroteknik.
Efterfølgende har Fodboldens disciplinærinstans taget sagen op af egen drift i henhold til DBUs Love § 21.4, stk.
1.
REDEGØRLSE FRA VIBORG FF
Viborg FF har fået mulighed for at redegøre for sagen, og havde følgende bemærkninger:
At forud for kampen havde 50 af Viborg FF’s aktive fans brugt tre uger på at forberede og male en tifo med 900
flag og et 45 meter langt banner. Der var brugt én kilometer stof og over en kilometer plastikstænger til tifoen.
Den opbakning lever Viborg FF af og sætter pris på, og havde derfor forberedt videoudstyr til at filme denne
tifo. Efterfølgende viste Viborg FF en video af hele tifoen og alle flagene på klubbens facebook, og takkede
samtidig for opbakningen og kulissen som helhed.
At Viborg FF ikke på forhånd var bevidste om, at der også ville blive affyret pyroteknik, og det var på ingen
måde tilsigtet, at dét skulle tage fokus. Viborg FF vurderede efterfølgende, at klubbens budskab om at takke for
den flotte kulisse stadig var på sin plads – hvilket klubben i øvrigt gør på facebook og på klubbens hjemmeside
efter hver kamp, hvor klubbens fans har ydet en særlig stærk støtte.
At t kampen mod FC Midtjylland var der 1.500 fans på tribunen, og heraf valgte ca. 10 at bryde reglerne. Det
er beklageligt, men det skal omvendt ikke tage noget fra den fantastiske opbakning, som de øvrige fans skabte
til den absolut største kamp på klubbens hjemmebane i sæsonen.
At på baggrund af TV Midt Vests historie blev Viborg FF bekendt med, at klubbens positive budskab rettet mod
de mange fans, der havde brugt adskillige frivillige timer og kroner på tifoen, i stedet af nogen var blevet
opfattet som et budskab, hvor Viborg FF angiveligt skulle takke for pyroteknikken, valgte Viborg FF at fjerne
opslaget fra klubbens facebook-tidslinje. Desuden har Viborg FF ønsket at tage emnet op til debat, og det er
derfor et punkt på kommende møde i Medieudvalget. Viborg FF mener, det er en relevant diskussion at tage,
om klubberne skal lave total censur på billeder og video af kampoplevelserne, hvis der vises pyroteknik på disse.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Kim Høg
Madsen har deltaget i sagens behandling.
Steven Lustü har ikke deltaget i sagens behandling.
Fodboldens disciplinærinstans har kompetence til, og forbeholder sig ret til, at behandle enhver sag relateret til

turneringen i henhold til DBUs Love § 21.4 stk. 1.
Forud for sæsonen 2016-2017 udsendte Fodboldens disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i HerreDM, hvor det blandt andet fremgår, at klubberne må forvente, at tilfælde, hvor klubber eller spillere/officials
offentligt har udtrykt anerkendelse (eller ligefrem begejstring) over brug af romerlys i forbindelse med indmarch
eller lignende, må forvente at blive sanktioneret af Fodboldens disciplinærinstans.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at Viborg FF med klubbens video på Facebook offentligt har udtrykt
anerkendelse af brugen af romerlys og derved udvist illoyal og usømmelig adfærd, jf. DBU’s Love § 30.1 c).
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til DBU’s Love § 30.1 c) 3 tildeles Viborg FF en bøde på kr. 10.000.
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2
uger efter modtagelsen.
Brøndby, den 23. september 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

