
KENDELSE 
 

Afsagt den 15. december 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Roskilde - Viborg FF, afviklet 26. november 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 26. november 2017 blev NordicBet Ligakampen FC Roskilde – Viborg FF spillet i Roskilde Idrætspark. 
Kampen sluttede 1-0 til FC Roskilde. 
 
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 kampstart blev forsinket i cirka fem minutter, da Viborg FF’s fans ikke ville 
indtage det tildelte tilskuerafsnit. Derudover blev der fra Viborg FF’s fans i det 85. minut antændt grøn røg. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At kampstart på opfordring fra hjemmeholdets sikkerhedschef blev udskudt cirka fem minutter. Årsagen var, at 
Viborg FF’s fans angiveligt trods gentagne opfordringer indtog og forblev stående i FC Roskildes fanafsnit - og 
nægtede at flytte sig. Det hjalp åbenbart at annoncere over højttalerne, at kampen blev udsat - så trak de 
pænt “på plads”. 
 
At derudover fyrede selvsamme Viborg FF-fans grøn røg af i det 85. minut. Det var dog ikke til gene for afviklingen 
af resten af opgøret (vindretningen bar røgen modsat). 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC ROSKILDE 
 
FC Roskilde 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 første hændelse sker under indluk. FC Roskilde vælger at udføre en ekstra grundig visitation af alle fans (egne 
såvel som udeholds fans), da FC Roskilde hører fra Viborgs medsendte kontrollører/spottere, at der kommer en 
større gruppe Ultras med en bus fra Viborg. Med ekstra grundig menes, at visitation bliver udført på samme 
måde som på Brøndbys sydside, og den bliver udført af kontrollører, der er vant til at visitere på Brøndbys sydside. 
  
At selve visitationen forløber uden problemer og der bliver ikke fundet pyro, våben og andre ikke-tilladte 
genstande. Problemet opstår, da FC Roskildes kontrollører aftaler med udeholdets kontrollører, at sidstnævnte 
skal følge Viborgs Ultras-gruppen over til deres tildelte afsnit. Formodentlig på grund af en misforståelse bliver 
Ultras-gruppen ført forbi FC Roskildes fans tribuneafsnit (FC Roskildes fans var ikke ankommet endnu), og de 
benytter chancen til at besætte dette afsnit. De flår alt, hvad der står FC Roskilde på ned, knækker nogle 
flagstænger og stjæler et Islandsk flag (FC Roskildes målmand er Islandsk). FC Roskilde beder naturligvis Ultras 
om at begive sig videre til deres tildelte afsnit, men det nægter de. FC Roskilde har både Viborg FF’s direktør og 
holdleder over for at tale med dem, deres egne spottere, FC Roskildes kontrollører (inkl. operationel 
sikkerhedschef Inge Nielsen) og personale fra FC Roskildes kontor forsøger at overtale dem, men uden held. 
Tværtimod fyger det omkring med diverse trusler, og i mellemtiden begynder FC Roskildes fans at blive meget 



vrede over dette og vil ikke finde sig i det mere. Det lykkedes dog for FC Roskildes sikkerhedschef at få FC 
Roskildes fanformand til at dæmpe det lidt. 
 
At efter ca. 30 min. beslutter sikkerhedschefen i samråd med kampens hoveddommer, at han af 
sikkerhedsmæssige årsager ikke kan tillade, at kampen starter før disse Ultras fans har flyttet sig. Dette bliver 
meldt ud over stadions højttalere, og efter et par minutter beslutter de sig så for at flytte sige over til tildelte 
område. Dette forsinkede kampstart med cirka tre minutter. 
 
At normalt har FC Roskilde ikke spærret af mellem udebaneafsnit og hjemmebaneafsnit, da klubbens fans har 
et godt forhold til de fleste andre klubber, og der er ingen forhistorie i nyere tid mellem FC Roskildes fans og 
Viborg FF’s fans. Det skal nævnes, at sikkerhedschefen ikke havde indhentet oplysninger om riskfans hos Viborg 
FF før kampen, hvilket han burde have gjort, og det gør han også ofte, men altså ikke i dette tilfælde. Men med 
baggrund i ovennævnte hændelse vælger han at lukke mellem afsnittene og stille kontrollører op ved hegnene. 
 
At i 2. halvlegs niende minut antændes der fire romerlys i Viborg FF-afsnittet, uden at FC Roskildes kontrollører 
eller Viborg FF’s egne spotter er i stand til at identificere hvem, der antændte det. Det er sikkerhedschefens 
vurdering, at dette ikke forstyrrede kampens afvikling. 
 
At Viborg FF i øvrigt bevidst havde tilladt en fan i intern klubkarantæne at komme med i bussen. Denne fan 
opholdt sig meget af tiden uden for stadionhegnet i nærheden at udebaneafsnittet, og FC Roskilde har ham 
mistænkt for at kaste den anvendte pyro ind over hegnet. 
 
At efter slutfløjt går Viborg FF’s spillere over til deres fans for at takke dem for opbakningen, men nogle Ultras er 
ikke tilfredse med præstationen. De er meget voldsomme og vrede – og de kommer med trusler mod deres 
egne spillere og trænerteam. En af Viborgs spillere bliver skubbet voldsomt af en af Ultras fan, så spilleren vælter 
omkuld. Viborg FF’s egne spottere fortæller, at de har en god ide om, hvem det er og vil selv tage hånd om 
det. Viborg FF’s fans blev herefter lukket direkte ud til deres bus via udebaneafsnittets udgang. 
 
At resten af udluk foregik uden yderligere episoder, dog forsøgte to Viborg fans at trænge ind igen ved at gå 
udenom og gå ind af hovedindgang. Dette blev forhindret af FC Roskildes kontrollører. De øvrige Viborg FF-fans 
gik i god ro og orden.  
 
At generelt må FC Roskilde sige, at det har været en meget beklagelig adfærd Viborg Ultras udviste, og ifølge 
en korrespondance mellem FC Roskildes fanformand og Viborg FF’s fanformand er det ikke første gang. Citat 
fra Viborg FF’s fanformand i ovennævnte korrespondance ”Det er så 3. gang i denne sæson, det sker, at de 
imbecile Ultras ikke kan styre deres vrede over for spillere og træner”. 
 
At det er sikkerhedschefen en anelse uforståeligt, at når man har kendskab til den historik og adfærd, at man 
ikke gør mere for at stoppe grupperingen og sanktionerer den slags handlinger – om ikke andet så i det mindste 
give besked til hjemmeholdet om disse forhold. 
 
 
REDEGØRELSE 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 Viborg FF beklager meget de nævnte episoder, som er beskrevet i dommerens indberetning. 
 
At Viborg FF’s sikkerhedsansvarlige har fulgt op på sagen og kan forstå, at det ikke forløb helt korrekt med hensyn 
til separat indgang for fans samt placering af disse efterfølgende. 
 
At den sikkerhedsansvarlige har modtaget følgende svar fra klubbens SLO/Fankoordinator: 
 

Da vi ankom til Roskilde blev vi lukket ind via hovedindgangen og derfra peget til højre rundt om banen. 
Egentlig havde vi håbet på at kunne stå i den ene ende af tribunen, som har sæder og tag. Det har vi gjort 
før (for nogle år siden, da jeg var der sidst).   
 
Det var så ikke muligt, og fansene fulgte den anviste rute.  
 



På den anden side af hovedtribunen var en gammel-udseende trætribune, hvorpå der hang nogle 
præfabrikerede bannere sat fast med strips. Gu' ve, hvor længe de bannere har hængt der. Der var i hvert 
fald hverken mennesker i form af vagter ellers fans. Det så ganske enkelt forladt ud.  
 
Folk gik derop og begyndte at sætte egne bannere op, da dette afsnit var klart det mest attraktive på den 
side af banen - i det hele taget det eneste sted, der minder om en tribune, udover den hovedtribune, som 
vi havde fået besked på, at vi ikke måtte anvende, hvilket vi altså rettede os efter.  
 
Vores erfaring er, at bannere, flag m.v. medbringes og hænges op af fans, og da der ikke var nogen RFC-
fans på tribunen, antog folk, at den ikke blev brugt længere. Af erfaring er der skiftevis mange grupper rundt 
om i landet som åbner og lukker på skift, så det ville ikke være et særsyn.  
 
Efter at der er sat et Viborg-banner eller flere op, og de fleste fans er på plads og syngeriet er begyndt, kom 
der to vagter, som sagde, at vi skulle fjerne os.  
 
De pegede på græsplænen og den "tribune" - en forhøjning bag et hegn - som åbenbart var tiltænkt os.  
 
Folk kunne ikke forstå det, for vi var blevet vist herover, og hvis der virkelig var Roskilde-fans, hvorfor var de så 
ikke på den tomme tribune? Og var vi virkelig blevet anvist til at skulle gå tværs igennem deres afsnit, som 
nu åbenbart skulle forestille at være aktivt og i brug?  
 
Det virkede derfor ulogisk, at vi - en gruppe på 40/50 stemnings skabere - skulle stå på et elendigt afsnit, mens 
i bedste fald 10 roskildefans skulle stå på trætribunen, som de ikke engang var dukket op til, og der fandtes 
jo en anden og ikke særligt godt besat langsidetribune, hvor hjemmeholdet holdt til. 
 
Af de grunde blev folk trodsige, da det gik op for os, at det var alvor: At vi skulle spises af med et elendigt 
afsnit, selvom der altså var to halvtomme tribuner og i øvrigt også et stillads, man kunne stå på.  
 
Med venlig hilsen  
Fankoordinator 

 
 
At den sikkerhedsansvarlige endvidere kan oplyse, at tilbagemeldingen han har fået fra klubbens to medsendte 
spottere, stemmer meget godt overens med SLO/Fankoordinators beretning. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Stephan Schors 
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 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”. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans 
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, på baggrund af dommerindberetningen, FC Roskildes og Viborg FF’s 
redegørelser, at det var tilskuere Viborg FF havde ansvaret for, der antændte røg i kampens 85. minut, og var 
årsag til den forsinkede kampstart, idet gæstende klubber er objektivt ansvarlig over for uacceptabel adfærd 
og skadegørende handlinger fra tilskuere og fans, der på anden måde end gennem tilstedeværelse på 
udebaneafsnittet kan relateres til den gæstende klub, uanset hvor på stadion denne adfærd måtte opstå, jf. § 
13.3 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”. 
 
Instansen bemærker, at der i Viborg FF’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 fjerde 



indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes Viborg FF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 10.000. 
 
 

**** 
 

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. 10.000, 
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 15. december 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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