KENDELSE
Afsagt den 26. april 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Hobro IK – AGF, afviklet 1. april 2018
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 1. april 2018 blev ALKA Superligakampen Hobro IK – AGF spillet på DS Arena i Hobro. Kampen
sluttede 1-3 til AGF.
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 på AGF-fanafsnittet er blevet afbrændt romerlys samt at der blev kastet
en øl på banen der ramte AGF’s målmand i hovedet og medførte et kortvarigt spilstop på 15 sekunder.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampens 3. minut blev afbrændt 1 stk. romerlys fra AGF’s fanafsnit
At en AGF-fan i det 45. minut kaster en øl på banen der rammer AGF’s målmand i hovedet.
At kampen bliver kortvarigt stoppet i 15 sekunder som følge af at øllen bliver kastet på banen.

REDEGØRELSE FRA HOBRO IK
Hobro IK 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 sikkerhedschefen i Hobro IK i ugen op til kampen har haft dialog med AGF’s sikkerhedschef og SLO for at få
et tilsagn om antal fans og hvilken kategori de befinder sig i.
At der er indhentet efterretninger i samarbejde mellem Østjyllands og Himmerlands politi, hvorefter der blev
afsat et passende antal kontrollører og/eller stewards til at varetage opgaven.
At der i døgnet op til kampen har været skærpet tilsyn af stadionområdet, for at sikre at der ikke blev
indsmuglet ulovlige effekter eller udøvet hærværk.
At der på kampdagen blev lavet et tjek af stadion og gennemgået for ulovlige effekter uden at finde noget.
At gæsteafsnittet åbnede klokken 12:45 hvorefter alle gæster har gennemgået en visitation, hvilket indebærer
visitation af hele kroppen, alle lommer, tasker, tifo-materiale samt at alle flag og bannere blev rullet ud og
gennemgået for upassende tekst og tegn på gemt pyroteknik.
At der på trods af grundig visitation ikke blev fundet noget pyroteknik.
At der klokken 14:05 blev affyret et stk. pyroteknik i AGF’s fanafsnit.
At personen der affyrede pyroteknikken er maskeret.

At der er flere fans der forsøger at hindre kontrollørernes forsøg på at pågribe den pågældende fan ved at
spærre vejen med flag og stå i vejen.
At det lykkedes flere kontrollører at spotte den fan der affyrede pyroteknik efter denne havde smidt
pyroteknikken på jorden og fjernet sin maskering.
At der i samarbejde med AGF’s spotter bliver taget kontakt til den pågældende fan på tribunen, hvorefter
han følger med ned bagved og indrømmer med det samme at det er ham der har affyret pyroteknikken.
At der laves en afgiftssag for overtrædelse af Superligaens fælles ordensreglement punkt B og E.
At der klokken 14:45 i forbindelse med et hjørnespark til Hobro IK bliver kastet en fadøl mod banen af en fan
der befinder sig på AGF’s fanafsnit.
At fadøllen rammer AGF’s målmand i hovedet.
At den fan der kastede fadøllen bliver spottet af en kontrollør og videoovervågningen på stadion.
At den fan der kastede fadøllen i samarbejde mellem spotter og kontrollør bliver pillet ud, hvorefter han
indrømmer kastet af fadøllen.
At der laves en afgiftssag for overtrædelse af Superligaens fælles ordensreglement punkt C.
At de udarbejdede afgiftssager efterfølgende er sendt til Hobro IK’s advokat som udarbejder påkrav og
sender til rette vedkommende.

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.
At det er korrekt at der i løbet af kampen bliver antændt 1 stk. pyroteknik i udebaneafsnittet og at der bliver
kastet en øl der rammer AGF’s egen målmand.
At der umiddelbart efter at kampen er fløjtet i gang bliver antændt et enkelt romerlys i udebaneafsnittet.
At der i forbindelse med et hjørnespark er en fan der kaster med sin øl. Denne øl flyver op over nettet foran
udebaneafsnittet, og rammer AGF’s egen målmand.
At AGF har haft god dialog op til kampen med både Hobro IK, politiet og SLO’erne.
At alle AGF-fans blev grundigt visiteret og taget rigtig godt imod.
At der blev taget hånd om begge episoder og de to personer blev pågrebet og noteret ned til karantæne og
opkrævning af afgift, hvorefter de blev overgivet til politiet.
At der var godt samarbejde mellem kontrolrummet, vagter på tribunen og spottere, hvilket medførte at
begge personer blev pågrebet.

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 AGF havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Hobro IK, der i løbet af kampen antændte pyroteknik og kastede med en
fadøl der resulterede i et spilstop på 15 sekunder.
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 AGF’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, Hobro IK’s og AGF’s
redegørelser AGF 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 AGF’s tilfælde er tale om ottendegangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 10.
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AGF.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund 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 AGF en bøde på kr. 25.000, 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 26. april 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

