KENDELSE
Afsagt den 23. september 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Viborg FF – FC Midtjylland, afviklet 28. august 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 28. august 2016 blev ALKA Superligakampen Viborg FF – FC Midtjylland spillet på Energi Viborg
Arena. Kampen sluttede 0-0.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgik det, at der ved indløb blev afbrændt pyroteknik i Viborg FF’s fanafsnit, og der en en
gang i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i såvel Viborg FFs som FC Midtjyllands.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der var pyroteknik på hjemmebanetribunen i forbindelse med indløb. Dette forsinkede ikke kampstart.
At der i det 55. minut var pyroteknik på hjemmebaneafsnittet. Dette afbrød ikke kampen.
At der i det 60. minut var pyroteknik på udebaneafsnittet. Dette afbrød ikke kampen.
REDEGØRLSE FRA VIBORG FF
Viborg FF 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 de nævnte episoder er af dommeren korrekt indberettet, og der er ingen af de nævnte episoder, som på
nogen måde kan bortforklares eller kan/skal tolereres.
At kampen mellem Viborg FF og FC Midtjylland var en af weekendens mange Lokal Derby-kampe og Viborg FF
var som altid når FC Midtjylland gæster dem forberedte på et stort antal tilskuere med mange hardcore fans af
begge hold, hvor mange følelser og stor klubkærlighed/had som regel er indblandet når de to hold møder
hinanden.
At inden stadion blev åbnet for tilskuere var tribuner, toiletter og skraldespande blevet tjekket af kontrollørerne
for evt. pyroteknik og andre ulovlige effekter.
At op til og under kampen havde Viborg FF en god dialog og et godt samarbejde med Politiet og
sikkerhedschefen fra FC Midtjylland. Der var endvidere fra FC Midtjylland sendt 12 kontrollører med, som alle
assisterede før- og under kampen.
At der blev visiteret hos både hjemme- og udehold, og det var en meget lille del ulovlige effekter der blev
fundet og konfiskeret.

At politiet havde stoppet busserne med fans fra FC Midtjylland inden de nåede Viborg Stadion og havde
beslaglagt langt over 100 forskellige pyrotekniske og andre ulovlige effekter, så det er lidt af et mysterium,
hvordan der kunne indsmugles og affyres så meget ulovligt pyroteknik under kampen.
At Viborg FF i løbet af kampen fik hentet fire Viborg FF-fans ud, som havde overtrådt ordensreglementet i form
af maskering, romerlys, øl-kast m.v. og de blev efterfølgende overdraget til Politiet og vil modtage et
bødeforlæg. Endvidere vil de få tilkendt karantæne fra Viborg FF’s kampe.
At efterfølgende er der gået videomateriale igennem, og ud fra det udpeget fans fra begge klubber, som
muligvis vil blive tildelt karantæne.
At Viborg FF beklager de nævnte episoder, som fandt sted under afvikling af kampen på Energi Viborg Arena
og billiger på ingen måde den uacceptable adfærd eller anden overtrædelse af Ordensreglementet for
Danske Stadions.
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 det anførte i dommerens indberetning er korrekt.
At der i forbindelse med kampen var påsat ekstraordinær mange kontrollører fra udeholdet, og FC Midtjylland
betragter hjemmeholdets visitation som særdeles god. Alligevel lykkedes det at få tingene med ind!
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
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, uden forudgående tilladelse, inde på stadion for en overtrædelse af
cirkulæret.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at Viborg FF 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 Viborg FF’s tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til ”Cirkulære om
Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at instansen indenfor de seneste 12 måneder
har behandlet tre indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Viborg FF.
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles Viborg FF en bøde på kr. 25.000,
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 23. september 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

