KENDELSE
Afsagt den 09. april 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
AGF – AaB, afviklet 18. marts 2018

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 18. marts 2018 blev ALKA Superligakampen AGF – AaB spillet på Ceres Park i Århus. Kampen
sluttede 0-0.
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 i løbet af kampen både blev antændt pyroteknik af AGF’s fans og AaB’s
fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i forbindelse med kampen AGF – AaB indberettes 2 episoder.
At der i det 14. minut blev antændt cirka 10 stk. pyroteknik i AaB fanafsnittet.
At det i det 68. minut blev antændt 1 stk. pyroteknik i AGF fanafsnittet.

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 AGF’s sikkerhedschef har udfærdiget nedenstående redegørelse fra kampen AGF-AaB der blev spillet den
18. marts 2018.
At det er korrekt at der blev anvendt pyroteknik på de tidspunkter dommeren nævner i sin indberetning.
At der 12 minutter inde i første halvleg bliver antændt cirka 10 romerlys i udebaneafsnittet af AaB’s tilhængere.
At de fleste lys bliver lagt ned på tribunen, så de kan brænde færdigt, men enkelte bliver kastet ned på den
nedre tribune hvor de lå og brændte mellem sæderne samt AaB fans.
At der i midten af anden halvleg i AGF’s fanafsnit bliver affyret et enkelt romerlys.
At situationen hurtigt bliver afviklet og sker uden fare for nogen.
At der har været en god dialog op til kampen med både AaB og politiet.

At alle gæsterne til kampen blev grundigt visiteret med det resultat at der blev fundet en del pyroteknik ude
foran stadion ved indgangspartiet.
At alle tribunerne blev kontrolleret og gennemgået af flere personer op til kampen.
At AaB’s spottere kunne identificere to af de personer der antændte romerlys i udebaneafsnittet, og det
lykkedes at tilbageholde den ene, så han kunne overgives til politiet.

REDEGØRELSE FRA AAB
AaB 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 AaB har følgende bemærkninger til dommerens indberetning.
At romerlysene ikke gav anledning til spilstandsning eller andre tiltag.
At AaB kan bekræfte, at det som dommeren har observeret og indberettet, er i overensstemmelse med det
der er rapporteret af AaB’s udsendte kontrollører.
At der forud for kampen har været en god dialog sikkerhedscheferne imellem, herunder forventet antal AaB
supportere med inddeling i kategorier.
At der på trods af effektiv visitering, foretaget af AGF’s kontrollører, alligevel blev indsmuglet et større antal
pyrotekniske artikler i form af romerlys.
At det i forbindelse med affyringen lykkedes at finde frem til en af de personer som affyrede pyroteknik.
At den kraftige røgudvikling gjorde det svært at identificere de personer, som affyrede pyroteknik.
At der fra AaB’s side tages afstand fra enhver form for brug af pyroteknik.
At dialogen mellem sikkerhedspersonalet og SLO i AaB er god og at det laves et forebyggende arbejde med
situationer som dem der desværre blev oplevet på Ceres Park.
At der til hver ude og hjemmekamp henvises til ordensreglementet for det pågældende stadion.
At sikkerhedschefens og SLO’ens kendskab til fanmiljøet i og omkring AaB gør det nemmere at identificere
eventuelle uromagere.
At AaB beklager ovenstående forløb.
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 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
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere AaB havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af AGF, der i løbet af kampen antændte pyroteknik.

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 AaB’s 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 baggrund af dommerindberetningen, AGF og AaB’s redegørelser
AaB 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 AaB’s tilfælde er tale om andet tilfælde i relation til overtrædelse af ”Cirkulære
om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 20.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles AaB en bøde på kr. 20.000, 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 09. april 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

