KENDELSE
Afsagt den 22. august 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
AC Horsens – Brøndby IF, afviklet 18. maj 2018

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Fredag den 18. maj 2018 blev ALKA Superligakampen AC Horsens – Brøndby IF spillet på CASA Arena i Horsens.
Kampen sluttede 2-2.
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 ved kampstart og kontinuerligt gennem kampen blev antændt pyroteknik
i udebaneafsnittet, at der flere gange blev kastet med krus fra udebaneafsnittet mod hjemmeholdets spillere
og at der i slutningen af kampen blev kastet en stofbyld fra udebaneafsnittet, der ramte den ene linjedommer
i ryggen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der ved kampstart blev antændt mere end 50 romerlys i udebaneafsnittet.
At der kontinuerligt gennem hele kampen blev antændt pyroteknik i udebaneafsnittet, især omkring scoringer.
At blå og gule røgbomber blev anvendt i udebaneafsnittet inden pausefløjt.
At der ved AC Horsens indkast foran udebaneafsnittet flere gange blev kastet krus mod spillerne som skulle
kaste indkast.
At der i det 95. minut blev kastet en stofbyld på størrelse med en fodbold fra udebaneafsnittet, der ramte den
ene linjedommer i ryggen.
REDEGØRELSE 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 i forbindelse med kampen den 18. maj 2018 på CASA Arena Horsens havde AC Horsens og Brøndby IF
allerede i marts måned en dialog omkring udvidelse af udebaneafsnittet. Dialogen mundede ud i en aftale
omkring, at BIF købte hele nordtribunen og selv solgte billetter via deres billetsalg.
At efterfølgende havde vi kontakt med sikkerhedschefen og SLO i Brøndby IF, AROS Vagt og Sydøstjyllands
Politi omkring antallet af tilskuere, rejseplan samt TIFO, hvor vi fik lagt en fælles løsning for at afvikle
kampdagen så positivt som muligt.

At løbende drøftede vi i ACH, hvad der kunne gøres for at udvise ”good hosting”, herunder hvilke tiltag vi
kunne skabe for at minimere afvikling af kø ved billettering og salgsboder. Her besluttede vi at etablere flere
salgsboder samt indsætte ekstra åbninger til at scanne billetter for at afvikle den store tilstrømning af tilskuere
så gnidningsløst som muligt.
At i ugen op til kampen blev området omkring nordtribunen afskærmet og forberedt til ankomsten af de
mange fans.
At på baggrund af dialogen med BIF blev det besluttet at opnormere styrken af vagter med væsentligt flere
vagter end normalt. Ifølge aftalen med BIF blev der fra AROS Vagt stillet med 55 vagter, ligesom BIF kom med
25 spottere/kontrollører, hvor de fleste skulle arbejde i periferien for ikke at virke provokerende på tilskuerne.
At visitationen blev foretaget af AROS Vagt.
At udebaneafsnittet er et lukket område, hvor tilgangen er en helt anden end til vores øvrige tribuner. Som
yderligere sikkerhed blev etableret et 8 meter bredt ingenmandsland mellem nord- og øst tribunerne samt et
10 meter bredt ingenmandsland på vest tribunen.
At tribunerne blev screenet af AROS Vagt 1 time før åbningen for at sikre, at der ikke var anbragt noget i
forvejen.
At afviklingen af visiteringen foregik i rolig og god stemning med det største pres ca. 1,5 timer inden kampstart.
At ACH med udgangspunkt i indberetningen fra kampens dommer, vedrørende de i indberetningen nævnte
episoder, hvor der blev konstateret affyring af pyroteknik i form af romerlys og røgbomber, kan bekræfte og
beklage dette.
At de to episoder som nævnes med ølkrus og genstand mod linjedommer er nye for dem. Det blev ikke
meddelt i KST hverken under eller efter kampen, at der var disse episoder. Vi havde på grund af det i aftalen
nævnte ekstra store udebane område, ikke net til at dække hele området, men i samarbejde med BIF havde
vi placeret et ekstra stort antal stewards ved området som skulle observere mod publikum.
AC Horsens har i forbindelse med deres redegørelse vedhæftet aftalen mellem BIF og ACH omkring objektivt
udebaneansvar.
REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby 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 Brøndby IF kan bekræfte, at det som dommeren og sikkerhedsobservatøren har set, stemmer overens med
det de ved selvsyn har observeret og noteret.
At der dog er usikkerhed om den episode hvor dommeren får kastet en stofbyld på sig. Vi nægter ikke at
dette er sket, men da der er gået meget lang tid efter kampens afvikling, til vi modtager indberetningen, er
vores efterretninger meget svære at bruge. Vi har været i kontakt med AC Horsens sikkerhedschef og forsøgt
at få evt. videomaterialer af situationen, så vi kunne udarbejde en sanktion til rette vedkommen, der kastet
stofbylden. Dette materiale er der desværre ikke mere, da tidsgrænsen for opbevaring er overskredet. Vi har
også talt med nogle af vores kontrollører som var tilstede ved kampen, og de har heller ikke noteret sig noget
som kan bruges, på dette sene tidspunkt.
At Brøndby IF tager skarpt afstand fra affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen, og vi
arbejder med problematikken i samarbejde med vores SLO.
At Brøndby IF deltog med 54 af vores egne uddannede kontrollører, som var med til at få afviklet kampen i det
bedste omfang. I samarbejde med AC Horsens havde vi også vores egne kontrollørveste med, så hele det
tildelte afsnit var mere imødekommende over for vores fans. Dette indvirkede i en god dialog mellem vores
fans og alle kontrollører på tribunen, og selve indluk, samt afviklingen af kampen foregik også efter hensigten.

At det dog skal nævnes, at der ved sidste fløjt opstod en større skuffelse og frustration blandt en del af vores
fans, og selv om vi i samarbejde med AC Horsens kontrollører og vagter, forsøgt at oprette ro, kom det til lidt
mindre konfrontationen med vores fans.
At vi har efterfølgende gennemgået en del af hændelserne, og har tildelt en større del interne karantæner til
nogle af vores fans.
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØREN
Divisionsforeningen havde til kampen påsat sikkerhedsobservatør, og hans rapport er tilgået Fodboldens
Disciplinærinstans.
Af sikkerhedsobservatørrapporten fremgår bl.a.:
At på hjemmeholdets tribuneafsnit søgte flere personer i 76 spilleminut ned mod nederste del af
tribuneafsnittet tættest på BIF spillerboks. Tre var maskeret og der blev kastet krus mod udeholdets træner.
At umiddelbart inden kampen blev fløjtet af var ca. 8 – 10 personer sprunget fra udebaneafsnittet ned på
banen og stod afventende bag reklamebanderne. De var alle maskerede.
At pyro blev antændt i udebaneafsnittet ved slutfløjt og kastet mod banen. En tromme blev ligeledes kastet
på banen.
At hjemmeholdets tilskuere søgte fra området bag mål mod udebaneafsnittet, hvorfor udeholdets tilskuere
forsøgte indtrængning til dette område.
At parameter af kontrollører og frivillige blev opstillet på tværs af banen, men tilråb fra hjemmeholdets fans fik
endnu flere fans fra udebaneafsnittet til at springe på banen og løbe forbi parameter og frem mod fans med
tilråb, og der var håndgemæng mellem de to holds fans.
At en tilskuer fra udebaneafsnittet fik traume på tribunen og blev båret ned på banen. Lægeambulance og
ambulance kørt ind på bane for førstehjælp.
At afspærringer ind til udebaneafsnittet på bagsiden af stadion blev nedbrudt af fans, hvorfor adgangsveje til
omklædning og dommere blev spærret, så fans ikke kunne trænge ind.
At politi i mobilt indsats koncept blev indsat på bagsiden og 6 blev anholdt.
Fodboldens Disciplinærinstans har på baggrund af sikkerhedsobservatørens rapport af egen drift besluttet at
tage episoderne vedrørende kast af krus fra hjemmeholdets tilskuerafsnit, samt balladen umiddelbart før og
efter slutfløjt op.
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA AC HORSENS
AC Horsens har været foreholdt ovenstående forhold i sikkerhedsobservatørrapporten og fået mulighed for at
redegøre for disse situationer samt for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og
havde følgende bemærkninger:
At AC Horsens havde i marts måned en begyndende dialog omkring et øget salg af pladser til BIF på grund af
stor efterspørgsel.
At gennem flere dialogmøder og fremvisning af mulighederne på CASA Arena blev der udfærdiget en plan
som både BIF og ACH tiltrådte.
At planen blev at man afspærrede den nordlige tribune komplet fra resten af stadion udvendig, så BIF alene
havde adgang gennem den almindelige udebane adgang på Casa Arena.
At afspærringen var et byggehegn i dobbelt lag som var bundet sammen. Der var 10 meter ingenmandsland

mellem hegnene, og det hegn der vendte mod AC Horsens afsnittet var dækket med presenning, så udsyn
var spærret.
At på tribune nord, var der opsat byggehegn (2 meter højt) så det dannede et ingenmandsland mellem øst
tribunen (hjemmeholds afsnit) og nord tribunen (udeholdets afsnit). Afstand var 8 meter, dog kun 3 meter i
hjørnet.
At på vest tribunen var der opsat byggehegn som afspærrede dette afsnit fra hjemmeholdets familieafsnit
med en afstand på 10 meter.
At alle hegn var fastgjort og kunne umiddelbart ikke flyttes bare ved almindelig håndkraft.
At følgende fremgår af loggen fra kampen vedrørende kast af krus:
Kl. 21.37 bliver der observeret kast mod træner og spiller ved BIF trænerbænk. En vagt har set
vedkommende, og kan udpege ham. Personen er identificeret og bortvist fra stadion kl. 21.40
Da der kun er en vagt der kan udpege personen bliver sagen ikke kørt som en disciplinærsag efter
superligaens regler med afgift, da dette jf. praksis kræver 2 uafhængige spottere eller video bevis.
Personen er tildelt lokal karantæne for kast.
Kl. 21.47 bliver der på ny kastet mod BIF-spillerne fra syd tribunen (hjemmeholdets afsnit). Personen
identificeret og bortvist med karantæne fra stadion
At inden kampen havde vi sammen med sikkerhedschefen fra BIF lavet en aftale omkring handlemåde ved
evt. baneløb.
At aftalen var at kontrollører fra BIF tog første perimeter og Aros vagt sikrede mod spillergang og dommer,
hvilket også blev fulgt da der hopper folk ned på banen ved kampslut. Via dialog skulle folk presses tilbage og
derefter skulle roen sikres på lægterne, samt evt. identificere baneløberne i ro og orden for at undgå
optrapning af situationen.
At følgende fremgår af loggen fra kampen vedrørende balladen umiddelbart før og efter slutfløjt:
Kl. 21.52 meldes der om kast fra flere steder på nord tribunen (udebaneafsnit).
Kl. 21.57 beordres alle udrykkerhold ind på bane for at sikre jf. drejebogen.
Kl. 22.12 sender vi folk på alle AC Horsens tribuner for at få dem tømt for tilskuere, hvilket går
gnidningsløst.
Kl. 22.13 kommer der melding om en bevidstløs person er løftet ned på banen. Samaritter tager over
omgående.
Kl. 22.16 rekvireres ambulance til personen der meldes som traume på hovedet. Personen går ind og ud
af bevidsthed.
Kl. 22.24 ambulance og læge ankommer og overtager behandlingen. Pt. ingen meldinger omkring
årsag til skaden. (Senere finder man ud af at personen er skadet i et internt slagsmål på nordtribunen
(udebaneafsnittet). Personen tilset på sygehus og har det bedre med hjernerystelse og sendt hjem fra
sygehus.
Kl. 22.26 er der ca. 50 personer tilbage på nordtribunen, resten af stadion er ryddet. BIF-fans har samlet
sig bag stadion og går mod udgangen.
At det i sikkerhedsobservatørrapporten nævnte håndgemæng mellem fans fra ACH og BIF kan vi ikke se. Der
er 2,5 meter op til tribunerne men der kun er BIF-fans på banen.
At efter at alle var ude fra stadion, havde politiet en indsats bag ved stadion. De havde anholdt 6 personer,
som BIF-tilhængerne forsøgte at få frigivet, hvilket gjorde at politiet anvendte deres mobile indsatsstyrke til at

få trykket BIF fans tilbage til udgangen mod busserne.
At der var derefter en længere dialog mellem politiet og BIF-fans omkring de anholdte. Resultatet af denne
dialog kender vi ikke, men kl. 22.57 lukkede vi KST og takkede af for denne dag, da alle var væk fra stadion.
AC Horsens har sammen med deres redegørelse vedhæftet en illustration, som viser på foto hvordan de har
sikret området inden kampen.
SUPPLERENDE REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været foreholdt ovenstående forhold i sikkerhedsobservatørrapporten og fået mulighed for at
redegøre for disse situationer samt for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og
havde følgende bemærkninger:
Redegørelse for de omtalte episoder:
At Brøndby IF bemærker i forbindelse med de omtalte episoder, at det er korrekt, at der af AC Horsens
tilskuere blev kastet med øl mod Brøndby IF's træner og spillere ved boksen. Brøndby IF's holdleder ringer i den
forbindelse til Brøndby IF's sikkerhedschef fra spillerboksen, og Brøndby IF's sikkerhedschef underretter herefter
AC Horsens' sikkerhedspersonale om, at der er behov for øget fokus på dette område. Der går noget tid, før
AC Horsens' sikkerhedspersonale reagerer på denne underretning, og i mellemtiden har situationen bidraget
til, at der skabes en "dårlig stemning", og de første optræk til konfrontationer begynder.
At det er korrekt, at en række af Brøndby IF's tilskuere, kort inden kampens afslutning, hopper ned fra tribunen,
og står i området bag reklamerne. Brøndby IF’s kontrollører har på dette tidspunkt godt styr på tilskuerne.
At en mindre del af AC Horsens' tilskuere fra afsnittet "Flextribune" står imidlertid og hoverer ned mod Brøndby
IF's tilskuere i området "Nord Tribunen - afsnit I". Denne konfrontation bevirker, at flere af Brøndby IF's tilskuere
aktiveres og hopper ned i området bag reklamerne. Efter et stykke tid lykkes det at få fjernet AC Horsens' fans,
og der falder ro på i hjørnet af tribunerne.
At på dette tidspunkt er Brøndby IF's fans skuffede og følelsesmæssigt påvirket af at have mistet mesterskabet,
og der bliver som resultat heraf kastet med egne effekter, herunder trommen. Flere af Brøndby IF's fans har
også givet udtryk for, at de vagter, som blev sat på banen var "provokerende", da vagterne på dette
tidspunkt havde stor fokus på Brøndby IF's fans, mens de i store træk vendte ryggen til de fans fra AC Horsens,
der befandt sig på tribunen bag vagterne. AC Horsens' fans var på dette tidspunkt hoverende over for
Brøndby IF's fans, som i forvejen var meget ophidsede.
At ovenstående resulterer i, at 23 af Brøndby IF's fans forsøger at komme over banen til AC Horsens' fans, i
hvilken forbindelse Politiet kommer ind på banen for at assistere.
At Brøndby IF's kontrollører og SLO kommer hurtigt ind mellem Brøndby IF's fans, AC Horsens' vagter og politiet,
og Brøndby IF's kontrollører får alle fans til at trække sig tilbage til området ved reklamerne, og har
efterfølgende i store træk disse fans under kontrol.
At frustrationerne beskrevet ovenfor viser sig også internt på Brøndby IF's tribune, hvor der sker mindre slagsmål.
Et af disse ender med et uheld, hvor en fan falder ned i et rækværk og bliver bevidstløs. Ved hjælp af Brøndby
IF's samaritter og fans får Brøndby IF personen ned på baneområdet, og der bliver derfra tilkaldt læge og
ambulance. På dette tidspunkt er der roligt på tribunen.
At efter kampen opstår der yderligere en konfrontation mellem fans og politi uden for stadionet ved
fanbusserne bag ved tribunen. Brøndby IF er ikke bekendt med, hvad der konkret er årsagen til denne
konfrontation, men ifølge rygter startes konfrontationen af, at en af Brøndby IF's fans bliver anholdt efter at
have sparket til en skraldespand, og at denne anholdelse medfører, at en større del af Brøndby IF's fans
kommer i konflikt med Politiet. Under denne konfrontation bliver Brøndby IF's kontrollører beordret til at trække
sig ind på stadionet igen, indtil der er "ro på". Brøndby IF's kontrollører medvirkede herefter til, at alle Brøndby
IF's fans kom ind i busserne og blev klar til at køre mod Sjælland.

Redegørelse for sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med afviklingen af kampen:
At idet kampen blev afviklet på Casa Arena Horsens, har AC Horsens haft det overordnede
ansvar for sikkerheden før, under og efter afvikling af kampen, jf. Divisionsforeningens
cirkulære nr. 3 af 2018 om sikkerhed og orden på stadions ("Sikkerhedscirkulæret"). Brøndby IF har haft et
objektivt udebaneansvar efter aftale med AC Horsens i henhold Sikkerhedscirkulærets pkt. 15.2.
At forinden kampen blev det aftalt mellem AC Horsens og Brøndby IF, at Brøndby IF skulle tilkøbe hele
nordtribunen samt dele af vesttribunen. Som følge heraf har Brøndby IF været særligt opmærksomme på
eventuelle risici herved, hvorfor der følgelig har været stort fokus på sikkerheden omkring disse afsnit.
At det blev aftalt mellem Brøndby IF og AC Horsens, at Brøndby IF skulle stå for modtagelse af egne busser.
Dertil assisterede Brøndby IF AC Horsens med l0 kontrollører til at spotte ved indgangene samt 20 kontrollører til
opsyn og dialog i handleområderne, i trappeområder/flugtveje og på tribunerne. Brøndby IF stillede
derudover med 2 samaritter.
At som en særlig sikkerhedsforanstaltning blev der etableret en sikkerhedsafstand på 1 meter fra nordtribunen
til østtribunen med henblik på at adskille hjemmebaneafsnittet og Brøndby IF's afsnit. Derudover blev der
etableret en sikkerhedsafsnit på 2 meter på vesttribunen således, at AC Horsens fans og Brøndby IF's fans,
der delte vesttribunen, blev adskilt.
At som beskrevet den 13. juli 2018 i svar på indberetning af 4. juli 2018, deltog Brøndby IF med i alt 54 af deres
egne uddannede kontrollører, hvilket var vurderet som et passende antal ud fra den forudgående
risikovurdering af kampen, jf. Sikkerhedscirkulærets pkt. 8.1. Brøndby IF's egne kontrollører er uddannede i
overensstemmelse med kravene i Sikkerhedscirkulærets pkt.7.4, og deres tilstedeværelse var desuden med til
at sikre, at kampen blev afviklet på bedst mulig vis.
At Brøndby IF's kontrollører havde, efter aftale med AC Horsens, egne kontrollørveste med. Formålet hermed
var at sikre, at det tildelte afsnit fremstod mere imødekommende over for Brøndby IF's egne fans. Som følge
heraf var der en god dialog mellem egne fans og kontrollører på tribunen, ligesom afvikling af kampen
også foregik efter hensigten.
At udover Brøndby IF's egne kontrollører var det aftalt, at AC Horsens tillige skulle stille med 25 kontrollører ved
banehegnet. Flere af disse kontrollører var frivillige og bar frivilligveste.
At i forbindelse med episoderne omkring kampens afslutning stod Brøndby IF's egne kontrollører forrest mod
nordtribunen med henblik på at skabe dialog med fansene. I næste række stod AC Horsens uddannede
kontrollører, og bagerst stod AC Horsens frivillige kontrollører.
At udover ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger sanktionerer Brøndby IF systematisk overtrædelser af
ordensreglementet ved at pålægge fans afgift og/eller karantæne.
At Brøndby IF har i forbindelse med episoderne beskrevet ovenfor uddelt karantæne til 12 personer internt.
Brøndby IF har derudover udleveret navne på 6 personer til AC Horsens, med henblik på klubben udsteder
afgifter og/eller karantæne til egne fans.
Redegørelse for ansvar:
At som anført har AC Horsens, som den arrangerende klub, ansvaret for sikkerheden for, under og efter
afviklingen af kampen. Brøndby IF har således ikke haft ansvaret på sikkerheden på banen, hvor de omtalte
episoder fandt sted.
At Brøndby IF har haft 54 egne uddannede kontrollører med, der tillige bar egne kontrollørveste. Brøndby IF har
således ikke haft mulighed for at gøre yderligere for at forhindre, at flere fans trængte ned på banen.
At som følge af at Brøndby IF som udebaneklub ikke har haft mulighed for eller anledning til at træffe øvrige
sikkerhedsforanstaltninger, bør der tages hensyn hertil ved pålæggelse af en eventuel sanktion mod Brøndby
IF.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen
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 2017-2018 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i
Herre-DM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet
overtrædelser af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen,
sikkerhedsobservatørrapporten, samt AC Horsens og Brøndby IF’s redegørelser, at AC Horsens ikke har levet op
til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, jf. § 14, stk. 1-2, da der under kampen blev kastet
med krus fra AC Horsens tilskuerafsnit mod Brøndby IF’s bænk.
Instansen bemærker, at der i AC Horsens tilfælde er tale om andet tilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 2.
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AC Horsens.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker desuden, at AC Horsens ikke har levet op til ”Krav til danske
fodboldstadioner”, pkt. 23, jf. ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 3.1, jf. § 14, stk. 1, idet der ikke
var opsat et finmasket net omkring udebaneafsnittet. Der kan kun dispenseres fra dette krav af administrator
efter ansøgning fra den arrangerende klub, og kun hvis det kan godtgøres, at en klubs stadion er indrettet
således, at opsætningen af net ikke har nogen effekt grundet afstanden mellem kampbane og tribune, eller
hvis der forventes færre end 50 personer i udebaneafsnittet.
Manglende overholdelse af sikkerhedsforhold i ”Krav til danske fodboldstadioner” anses af Fodboldens
Disciplinærinstans som en skærpende omstændighed.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 50.000.

****

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, jf. § 14, stk. 1-2, tildeles AC Horsens en
bøde på kr. 50.000, 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 22. august 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

