KENDELSE
Afsagt den 17. oktober 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
AGF - Randers FC, afviklet 9. september 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 9. september 2017 blev ALKA Superligakampen AGF - Randers FC spillet på Ceres Park i Aarhus.
Kampen sluttede 4-1 til Randers FC.
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 fremgår det, at der under kampen var en baneløber på banen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen blev midlertidig standset (56.10 til 57.22), da en tilskuer fra udebaneafsnittet forcerede afspærringen
og løb ind på banen. Tilskueren løb ind mod midten, hvor han forsøgte at fornærme AGF tilhængerne ved at
vise en “bar ende”.
At kontrollørerne var hurtigt inde ved baneløberen, og de fik ham eskorteret ud af banen og dens umiddelbare
nærhed hurtigt. Afbrydelsen varede 1 minut og 12 sekunder.
At baneløberen generede ingen spillere eller dommere fysisk i sit forsøg på at nå midten af banen.
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, er en person der forcerer banehegnet og
løber ind på banen. Det er ligeledes korrekt at den førnævnte person blotter måsen på midten af banen, med
retning mod AGFs stemningsafsnit.
At cirka ti minutter inde i anden halvleg, kravler en person over hegnet til banen fra afsnittet D4, og løber ind på
banen. Da personen er nået ind på midten af banen, tager han bukserne ned og viser måsen ud mod AGF’s
tilskuere. Personen følger stille og roligt med ud, da vagterne pågriber ham inde på banen, og han bliver herefter
overgivet til politiet.
At der var påsat ti banevagter, og det lykkes desværre for den pågældende person at slippe uset forbi fire
vagter, der på det tidspunkt, havde fokus rettet mod udebaneafsnittet. Personen havde ikke retning mod
hverken dommer eller spillere, og blev derfor hentet ud fra banen stille og roligt.
At der i fremtiden vil blive lagt en anden plan for banevagternes placering og antal

REDEGØRELSE FRA RANDERS FC
Randers FC 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 ikke er korrekt, at baneløberen kom fra udebaneafsnittet. Han kom derimod ind fra afsnittet D4 placeret
umiddelbart ved siden af udebaneafsnittet.
At Randers FC anser det ikke for relevant at redegøre nærmere for sikkerheden, jf. ovenstående, i udeholdets
afsnit, som dog var på vanligt niveau til en kamp mellem AGF og Randers FC, og set fra Randers FC’s side
tilfredsstillende.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, Jesper Hansen
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 HerreDM 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, AGF’s og Randers FC’s
redegørelser, at AGF ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der var en
baneløber på banen i kampens 56. minut.
Instansen bemærker, at der i AGF’s tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den ottende
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AGF.
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 stadions”, § 16.1, tildeles AGF en bøde på kr. 40.000, jf.
DBUs 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. DBUs Love § 31.3, nr. 1.

Brøndby, den 17. oktober 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

