KENDELSE
Afsagt den 14. september 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Silkeborg IF – AGF, afviklet 31. juli 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Mandag den 31. juli 2017 blev ALKA Superligakampen Silkeborg IF – AGF spillet på JYSK Park i Silkeborg. Kampen
sluttede 2-1 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 kampstart blev udsat i seks minutter på grund af konfetti liggende i og omkring
det ene mål, samt at der i kampens 19. minut blev antændt et styk pyroteknik i AGF’s fanafsnit.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen kom seks minutter for sent i gang på grund af konfetti liggende i og omkring målet ved
hjemmeholdets fans, hvilket skulle fjernes først.
At der i kampens 19. minut blev antændt ét styk pyroteknik fra AGF’s fans.
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 til åbningskampen på JYSK Park var alle billetter solgt inden kampdagen. Det vil sige, der forventedes 10.000
tilskuere, hvoraf 1.500 var i udeholdets afsnit. Indgangen til dette afsnit er særligt afskærmet med hegn, og
busser køres direkte ind i området inden passagerer lukkes ud. Fra busserne søger publikum hen til indgangen,
hvor der var opsat hegn, mens selvkørende tilskuere lukkes ind i samme afskærmede område. I et område frem
til selve billetteringen var der opstillet mobile hegn som sluser, således at folk enkeltvis blev sendt hen til visitation
inden billettering i de nye elektroniske møller.
At alle tilskuere blev grundigt visiteret af Silkeborg IF’s kontrollører, ligesom medbragte bannere og flag blev rullet
ud og gennemgået. Der blev ikke fundet ulovlige artikler.
At i forbindelse med AGF’s scoring i det 19. minut antændes et romerlys blandt den mest inkarnerede gruppe
af tilhængere i umiddelbar nærhed af capo-tårnet. På grund af den massive tilskuermængde i området, er det
ikke muligt for kontrollører fra Silkeborg eller spottere fra AGF at komme hen til gruppen.
At umiddelbart efter episoden gennemgås overvågningsbillederne sammen med AGFs sikkerhedschef og
politiet fra Århus. På billederne kan man finde frem til gruppen, hvor pyroen er antændt og ved nærmere
gennemsyn kan en maskeret person i mængden ses holde lyset. Det er dog ikke muligt entydigt at identificere
personen. Området holdes under skærpet tilsyn, både af de på afsnittet posterede kontrollører og spottere,

samt på overvågningsudstyret. Der er efterfølgende ikke flere episoder.
At fansammenslutningen fra Silkeborg havde forespurgt om tilladelse til at bruge konfettikanoner til festliggørelse
af indvielsen af det nye stadion sammen med brug af flag, bannere mm. Dette havde Silkeborg IF’s
sikkerhedschef dog ikke tilladt, hvorimod de fik tilladelse til at bruge håndholdte diskos med crepepapir-strimler.
Dette havde de uden problemer tidligere brugt på Mascot Park, hvor der var større afstand fra fanafsnittet til
banen.
At der i forbindelse med festlighederne var tale om en så stor mængde konfetti, samt den nye nærhed af
publikum til banen, havde Silkeborg IF ikke forberedt godt nok. Umiddelbart var der kun én person posteret i
nærheden med en kost, men i løbet af meget kort tid kom yderligere to personer med koste til, og de fik fejet
områderne fri, således at dommeren kunne godkende spillefelterne, og kampen kunne igangsættes. Dog med
de anførte seks minutters forsinkelse.
At sikkerhedschefen til fulde må påtage sig ansvaret for ikke i tilstrækkelig grad at have taget højde for at en
rydning af banen kunne komme på tale. Sikkerhedschefen kan dog oplyse, at Silkeborg IF efterfølgende har
indkøbt to mobile løvblæsere, et større antal koste samt vil have personale posteret, klar til at rydde banen i
tilfælde af behov. Der vil desuden blive opsat et net bag målene til at opfange bolde fra banen. Disse net vil
formentlig også kunne opfange en væsentlig del af tifo-materiale fra tilskuerpladserne.
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 bliver antændt et enkelt romerlys i
udebaneafsnittet.
At i forbindelse med kampen bliver der i forbindelse med en scoring antændt et enkelt romerlys i AGF’s afsnit.
Det foregik uden problemer, og blev afviklet udramatisk. Det lykkedes desværre ikke at pågribe personen.
At der blev visiteret godt og grundigt, og bemandingen har været fuldtallig. Der har været en god dialog og
et godt samarbejde mellem Silkeborg IF og AGF samt politiet.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Stephan Schors
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, Silkeborg IF’s og AGF’s
redegørelser, at Silkeborg IF ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da
kampstart måtte udsættes i seks minutter.
Instansen bemærker, at der i Silkeborg IF’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 Silkeborg IF.
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 stadions”, § 16.1, tildeles Silkeborg IF en bøde på kr.
10.000, 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 14. september 2017
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

