KENDELSE
Afsagt den 20. maj 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Vendsyssel FF – FC Midtjylland, afviklet 11. februar 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Mandag den 11. februar 2019 blev Superligakampen Vendsyssel FF – FC Midtjylland spillet på Nord Energi Arena.
Kampen sluttede 1-0 til FC Midtjylland
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 kampen blev afbrudt i 2 minutter, idet der fra FC Midtjyllands fans blev kastet
en genstand, der rammer den ene linjedommer i hovedet.
Derudover har kampens videoobservatør foretaget en indberetning fra kampen. Af indberetningen fremgår
det, at der ikke var sikkerhedsfolk foran FC Midtjyllands tilskuere.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At kampen blev afbrudt i kampens 35. minut i 2 minutter, idet der fra udeholdets fan-afsnit kastes en genstand
(en dåse snus), som rammer den ene linjedommer i hovedet.
At linjedommeren heldigvis er kommet fra episoden uden fysiske men, men naturligvis er psykisk påvirket af
situationen.
At der i forbindelse med episoden blev taget kontakt til sikkerhedspersonalet på stadion, som via
højtaleranlægget annoncerede, at denne adfærd var uacceptabel.
At der i pausen igen blev annonceret via højttaleranlægget.
At der efter kampens afslutning var sikkerhedsrepræsentanter fra begge klubber tilstede i
dommeromklædningen for at evaluere kampen.
At der blev frembragt flere pointer til forbedring hos alle, herunder et skriv, som bør ligge hos
stadionspeakeren, således det ikke er den enkelte speaker der afgør, hvordan ordlyden skal være.
At der her blev henvist til DBU i forhold til en eventuel nøjagtig ordlyd.
At der typisk arbejdes med 3 skridt.
At de 3 skridt er følgende: 1. skridt: Annoncering over højtaler; 2. skridt: Forlade spillepladsen; 3. skridt: Afbryde
kampen
At der tilsvarende må være udarbejdet en speak til de enkelte skridt.
At Vendsyssel FF opfordres til at have en klar procedure ved kampafbrydelser af denne karakter.

At Tv-billederne tydeligt viser, at der går lang tid fra kampen afbrydes, til der først bliver skabt kontakt til de
sikkerhedsansvarlige, og sidenhen til at der annonceres over højtaleranlægget.
INDBERETNING FRA VIDEOOBSERVATØREN
Videoobservatøren indberettede følgende:
At der i det 34. minut bliver kastet noget i nakken på linjedommeren foran FC Midtjyllands tilskuerafsnit.
At linjedommeren korrekt tilkalder dommeren, som afbryder spillet og efterfølgende tager kontakt til 4.
dommeren, som beder om at der fortælles over højtaleranlægget, at der ikke må kastes genstande ind på
banen eller efter officials.
At det er bemærkelsesværdigt at se, at der ingen sikkerhedsfolk er foran FC Midtjyllands tilskuere.
At dette tydeligt kan ses i kampens 33. minut.
REDEGØRELSE FRA VENDSYSSEL FF
Vendsyssel FF har været forbeholdt dommerens og videoobservatørens indberetninger og fået mulighed for at
redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende
bemærkninger:
At i forbindelse med kampen mellem Vendsyssel FF og FC Midtjylland blev den ene linjedommer ramt i
baghovedet af en tome dåse snus kastet fra udebaneafsnittet på Nord Energi Arenas østlige langside klokken
19:35.
At kasteren efterfølgende blev udpeget via overvågningsmaterialet.
At tilskueren efterfølgende blev identificeret af FC Midtjyllands sikkerhedschef.
At kastet straks blev observeret af personalet i kontrolrummet på videoovervågningen, og kontrollørerne blev
straks via radiokommunikation adviseret, og tog hurtigt opstilling bag linjedommeren med front mod tilskuerne.
At en kontrollør samlede genstanden op som ramte linjedommeren i baghovedet.
At det viste sig at være en tom dåse snus.
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND
FC Midtjylland har været forbeholdt dommerens og videoobservatørens indberetninger og fået mulighed for
at redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende
bemærkninger:
At FC Midtjylland har modtaget og gennemlæst indberetningerne og kan i den forbindelse oplyse, at FC
Midtjylland er enige i, at den anførte episode har fundet sted.
At FC Midtjylland vil anmode Fodboldens Disciplinærinstans om at se på de mange omstændigheder, der er
nævnt i dommerens indberetning, herunder det manglende net foran udebaneafsnittet.
At nettet ikke ville have forhindret at en tåbelig fan smider med noget, men at det med sikkerhed ville have
forhindret at genstanden rammer linjedommeren.
At FC Midtjylland kan forstå, at der er givet en dispensation til Vendsyssel FF i forhold til ikke at have net oppe
foran udebaneafsnittet.
At FC Midtjylland kan oplyse, at den pågældende gerningsmand er pågrebet og afventer yderligere, idet
vedkommende nægter at have gjort det.

At FC Midtjylland håber, omstændighederne taget i betragtning, at der bliver set med formildende øjne på
FC Midtjylland.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, 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 stadion”.
Forud for sæsonen 2018-2019 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 stadion”.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var tilskuerne i FC Midtjyllands tildelte udebaneafsnit, som havde
ansvaret for, at der under kampen blev kastet en snusdåse mod banen, der ramte den ene linjedommer i
hovedet.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning
som DBU er bekendt med, at tilskuerafsnittet tildelt FC Midtjylland 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,
videoobservatørindberetningen, Vendsyssel FF og FC Midtjyllands redegørelser, FC Midtjylland objektivt
udebaneansvar, jf. § 15.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, for den af dommeren indberettede
episode fra udebaneafsnittet.
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i FC Midtjylland tilfælde er den 7. indberetning instansen
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på
stadion”, der kan tilregnes FC Midtjylland.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles FC Midtjylland en bøde på kr.
30.000, 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 20. maj 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

