KENDELSE
Afsagt den 28. november 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
AaB – FC Midtjylland, afviklet 3. november 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 3. november 2019 blev 3F Superligakampen AaB – FC Midtjylland spillet på Aalborg Portland Park.
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 der under kampen blev affyret pyroteknik.
INDBERETNING FRA DOMMEREN:
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampens 54. minut blev affyret minimum 20 stk. romerlys på AaB’s fanafsnit.
At der i kampens 56. minut blev affyret minimum 20 stk. blitzlys på AaB’s fanafsnit.
At der i kampens 57. minut blev kastet 1 stk. blitzlys på banen fra Aab’s fanafsnit, som afbrød kampen i cirka 30
sekunder.
At der i kampens 71. minut blev affyret 1stk. romerlys på AaB’s fanafsnit.
At der i kampens 94. minut blev affyret 1 stk. blitzlys på FC Midtjyllands fanafsnit.
REDEGØRELSE FRA AAB:
AaB har været forelagt 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
AaB’s kontrollørkorps har observeret og rapporteret.
At AaB tager skarpt afstand til besiddelse samt affyring af pyrotekniske artikler.
At der på trods af grundig visitation, foretaget af AaB’s kontrollører, som i indgangen pågreb personer med
pyrotekniske artikler, alligevel blev indsmuglet pyrotekniske artikler.
At AaB også fortsat fremover vil have fokus rettet mod en kampoplevelse uden gener som disse.
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND:
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning, og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:

At i forbindelse med afviklingen af kampen mellem AaB og FC Midtjylland var en fanskare på i alt 391 personer
i udebaneafsnittet.
At FC Midtjylland var tilstede jf. gældende retningslinjer om kontrollørudveksling med 6 personer, 5 spottere og
FC Midtjyllands sikkerhedschef og SLO.
At Midt- og Vestjyllands politi var tilstede med 4 civile spottere, der har et indgående kendskab til FC
Midtjyllands fanskare.
At dette var med henblik på at spotte og følge eventuelle uromagere, med relationer til FC Midtjylland, hvilket
der ikke blev set nogen af denne dag.
At adgangskontrollen og visitationen blev forestået af kontrollører fra AaB.
At der på FC Midtjyllands afsnit ikke sås hændelser eller andet der efter FC Midtjyllands vurdering var
indberetningspligtigt under kampen.
At der på FC Midtjyllands tribune, efter kampens afslutning og dommerens slutfløjt, blev afbrændt et blitzlys,
hvilket kan dokumenteres vha. Tv-billeder.
At personen som afbrændte pyroteknikken stod i et hjørne for sig selv, uden for den primære gruppe af FC
Midtjylland-fans.
At FC Midtjyllands sikkerhedschef og en spotter tog kontakt til personen og fik ham identificeret med henblik
på overdragelse til politiet, idet de primære kontrollører fra AaB ikke foretog sig noget.
At vedkommende ikke var en person FC Midtjylland kendte, men en med bopæl i 9310 Vodskov.
At personen ikke var fan med tilknytning til 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 stadions”.
Senest forud for sæsonen 2018-2019 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, AaB’s og FC Midtjyllands
redegørelser, at AaB ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, da der under
kampen blev antændt pyroteknik m.v. i strid med §12.1.
Instansen bemærker, at det i AaB’s tilfælde er den 2. indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste
12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, 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. 40.000.

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles AaB en bøde på kr. 40.000, jf.
DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen kan skriftligt indbringes af AaB for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af
kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1.

Brøndby, den 28. november 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

