KENDELSE
Afsagt den 09. marts 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Silkeborg IF - AaB, afviklet 10. februar 2018
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 10. februar 2018 blev ALKA Superligakampen Silkeborg IF – AaB spillet på JYSK Park i Silkeborg.
Kampen sluttede 3-2 til Silkeborg IF.
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 én gang i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i AaB’s fanafsnit, og
at der fra AaB’s fanafsnit én gang i løbet af kampen blev kastet et tændt romerlys mod banen, som endte cirka
1 meter fra mållinjen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampen mellem Silkeborg og AaB i forbindelse med AaB’s udligning til 1-1 i det 50. minut blev antændt
romerlys fra AaB’s fanafsnit.
At der er noteret minimum fem antændte romerlys, hvor ét blev kastet ca. 1 meter fra mållinjen i antændt
tilstand.
At romerlysene gav ikke anledning til spilstandsning eller andre tiltag.
REDEGØRELSE FRA SILKEBORG IF
Silkeborg 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 sikkerhedschefen i ugen op til kampen har været i god dialog med AaB’s sikkerchef, samt med AaB’s SLO.
At dialogen mellem sikkerhedschefen og repræsentanterne fra AaB ledte til konklusionen at der ville komme
250-500 AaB fans til kampen.
At politiet ud fra disse forhåndsmeldinger blev informeret og kontrollørantallet til modtagelse og visitation
dimensioneret.
At sikkerhedschefen afsatte et hertil passende antal kontrollører til visitation, og at denne foregik i god ro og
orden fra alle fans. Der var ikke på noget tidspunkt et pres mod indgangen, da de gående fans fra værtshuset
kom i mindre grupper og venteområdet mod indgangen er opbygget med god plads.
At alle tilskuere til gæsteafsnittet blev derfor grundigt visiteret inden de fik adgang. Der blev ikke fundet
ulovlige genstande ved visitationen.
At TIFO-flag, bannere mm. blev rullet ud og gennemtjekket, ligesom hele afsnittet blev grundigt sweepet og
klarmeldt inden indgangen blev åbnet.

At de parkerede busser, som havde kørt grupperingerne til værtshuset, blev gennemgået af politiet efter
parkering, og her blev der fundet et mindre antal romerlys, samt 3 hobbyknive. Disse genstande blev
konfiskeret af politiet.
At alle tilskuere kommer ind i god tid, og antallet af gæstetilskuere når op på 600. Væsentligt flere end
forventet.
At der efter aftale rulles et stort banner ud over tilskuerne, og der viftes med mange flag. Der er ingen episoder
i forbindelse med indløb og kampstart.
At der i umiddelbar tilknytning til AaB scoringen i det 50. minut, antændes et antal romerlys på øvre afsnit af
gæstetribunen, hvor AaB fans alene er placeret.
At efter at lys og røg er forsvundet bliver overvågningen gennemset, og her kan der ses og identificeres 1
person, der antænder et romerlys.
At andre med lys ikke entydigt kan identificeres, da de har iklædt sig maskering og efterfølgende gemmer sig i
mængden og ændrer påklædning.
At på overvågningen kan de også se, at der er foregået noget mistænkeligt op til antændelsen, hvor det
første romerlys antændes nogle sekunder inden scoringen. Straks efter udløses en antændelse af de øvrige,
og det er ikke muligt at identificere gerningsmændene mens lysene brænder.
At der er tætpakket af fans fra grupperingerne i området hvor lysene blev antændt, hvorfor Silkeborg IF
vælger at afvente med at hente den identificerbare person til han forlader afsnittet efter kampen.
At data optages af både politiet og kontrollørerne, og sikkerhedschefen opretter sag mod personen til
opkrævning af afgift.
At Silkeborg IF’s visitation af AaB’s tilhængere var som beskrevet meget grundig, og sikkerhedschefen vil
betragte den som den bedste ud fra de lovlige muligheder.
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 kan bekræfte, at det som dommeren har observeret og indberettet, er i overensstemmelse med det
de af AaB´s udsendte spottere har rapporteret.
At AaB tager skarpt afstand til besiddelse samt affyring af pyrotekniske artikler.
At der forud for kampen har været en god dialog sikkerhedscheferne imellem, herunder forventet antal
supportere fra AaB med inddeling i kategorier.
At der på trods af visitering, foretaget af Silkeborgs kontrollører, alligevel blev indsmuglet et større antal
pyrotekniske artikler i form af romerlys.
At i forbindelse med affyringen, lykkedes det at finde frem til to af gerningsmændene via
videoovervågningen, den ene blev pågrebet hvorimod den anden forsvandt i mængden.
At det generelt kan tilføjes, at der tages afstand fra enhver form for brug af pyroteknik.
At dialogen mellem sikkerhedspersonalet og SLO i AaB er god, hvor der laves et forebyggende arbejde mod
situationer, som desværre var oplevet i Silkeborg.
At der til hver kamp, ude som hjemme, 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, hvor en indgående forståelse for fanscenens fraktioner er essentiel.
At AaB beklager ovenstående forløb.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Steven Lustü
har deltaget i sagens behandling.
Stephan Schors 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 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 Silkeborg IF, der i kampens 50. minut 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, Silkeborg IF’s og AaB’s
redegørelser AaB objektivt udebaneansvar, jf. § 14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for den
af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i AaB’s tilfælde er tale om et førstegangstilfælde i relation til overtrædelse af
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den første
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes AaB.
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 AaB 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 09. marts 2018
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

