KENDELSE

Afsagt den 18. juli 2019

af

Fodboldens Appelinstans

i Sag nr. 3/2019:

AGF's indbringelse af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20.05.2019

Appelinstansen bestod af Henrik Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen.

KLAGEN
AGF har ved appelskrivelse af 27. maj 2019 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. maj 2019
for Fodboldens Appelinstans. Ved den appellerede kendelse blev AGF ikendt en bøde på 30.000 kr. med henvisning til en episode med affyring af et kanonslag under Superligakampen 24. februar 2019 mod FC Midtjylland på Ceres Park i Århus.
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse lød som følger:
”Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles AGF en bøde på kr.
30.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).”
Som begrundelse for kendelsen anførte Fodboldens Disciplinærinstans:
”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 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 og AGF’s redegørelse,
at AGF ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der under kampen
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blev affyret et kanonslag i strid med §12.1 da Fodboldens Disciplinærinstans ikke finder det bevist, at
kanonslaget blev affyret uden for stadion.
Instansen bemærker, at det i AGF’s tilfælde er den 7. indberetning instansen sanktionerer indenfor de
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, 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. 30.000.”
Foruden appelskrivelsen af 27. maj 2019 har AGF ved e-mail af 28. juni 2019 på anmodning fra Fodboldens
Appelinstans fremlagt skriftlige vidneerklæringer fra i alt 4 personer, der befandt sig på eller omkring stadion
i forbindelse med den omhandlede kamp. Efterfølgende og ligeledes på anmodning fra Fodboldens Appelinstans har AGF ved e-mail af 10. juli 2019 fremsendt oversigtskort over stadion og området omkring, ligesom
AGF ved e-mail af 12. juli 2019 har bekræftet, at området mellem arenaen og stadionets indgang B og C-D,
hvor kanonslaget ifølge AGF blev affyret, ligger uden for det område, hvortil klubben etabler adgangskontrol.
Supplerende har sekretariatet for Fodboldens Disciplinærinstans fremsendt kopi af de sagsakter, der indgik
ved sagens behandling i disciplinærinstansen, herunder AGF’s redegørelse af 5. marts 2019.
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans.
--AGF må anses for at have nedlagt påstand om frifindelse.
AGF har gjort gældende, at det i sagen omhandlede kanonslag blev affyret uden for Ceres Park på ydersiden
af hegnet ved B-tribunen. AGF har i denne forbindelse påberåbt sig de afgivne skriftlige vidneerklæringer og
anført, at disse må vægtes højere end iagttagelserne nede fra banen af kampens dommer og 4. dommer.

SUPPLERENDE SAGSOPLYSNINGER
AGF har under sagens behandling for Fodboldens Appelinstans fremlagt skriftlige vidneerklæringer fra i alt 4
personer.
Af erklæring fra gadeplansmedarbejder Anne Aarestrup fremgår blandt andet:
”Jeg er gadeplansmedarbejder i Aarhus kommune og er tilstede ved kampen som en del af mit arbejde,
hvor jeg er i dialog med de unge stemningsfans.
Ved affyringen af kanonslaget befinder jeg mig på stemningsafsnittet (B1+B2). Da braget lyder, bevæger jeg mig hen, hvor lyder kom fra, som i mine ører var på ydersiden af hegnet lige bag grillen på Btribunen. Der var i øvrigt ingen antydning af den/dem, der affyrede det – hverken på afsnittet eller
udenfor og alle, jeg talte med, sagde, at lyden kom bagfra.”
Af fælles erklæring fra Kristian M. Kristensen, Carsten B. Andersen og Poul-Erik Jensen, alle ansatte ved Jydsk
Vagt- og Hundetjeneste ApS, fremgår blandt andet:
”Hermed vores kommenterer af episoden den 24-02-2019.
Efter at have gennemgået episoden sammen med de to ansvarlige på Bravo tribunen denne dag er vi
slet ikke i tvivl om at kanonslaget blev kastet udenfor Stadion, vi er alle tre enige om at det er blevet
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smidt mellem Stadion og Arenaen op mod Charlie indgangen. Vi har gennemgået situationen og alle
tre kunne huske radiokommunikationen umiddelbart efter. Kristian M. Kristensen og Carsten B. Andersen havde Bravo tribunen og de kaldte mig over radioen og spurgte havd der sker henne ved mig, jeg
stod ved Charlie indgangen, jeg svarede at jeg troede det kom nede fra dem af. Altså på baggrund af
dette, er vil alle tre slet ikke i tvivl om at det er blevet smidt udenfor stadion, i området mellem stadion
og Arenaen.”
På baggrund af det af AGF fremførte i sagen, samt det anførte i de skriftlige vidneerklæringer, har Fodboldens
Appelinstans under sagens behandling bedt AGF beskrive det pågældende område ved stadion, hvor episoden angiveligt fandt sted. AGF har i denne forbindelse ved e-mail af 10. juli 2017 fremsendt oversigtskort
over det omhandlede område. AGF har heri med rød markeret et område mellem stadionets indgange B og
C-D og den bagvedliggende arena, hvor kanonslaget efter AGF’s opfattelse blev affyret.
På baggrund af det fremsendte oversigtskort har AGF, ligeledes på anmodning fra Fodboldens Appelinstans,
ved e-mail af 12. juli 2019 bekræftet, at det omhandlede område bag stadion ligger uden for det område,
hvor klubben etablerer adgangskontrol.

APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER
Dagældende cirkulære nr. 3 af 2018 om sikkerhed og orden på stadions indeholdt blandt andet følgende
bestemmelse:

”§ 12 Forbud mod pyroteknik (alle kampe i Herre-DM og Herre-LP)
12.1 Det er forbudt at besidde eller anvende pyrotekniske artikler omfattet af ”Lov om fyrværkeri og andre
pyrotekniske artikler” på danske fodboldstadioner før, under og efter en kamp, medmindre bestemmelserne
i §§ 12.2 – 12.3 er opfyldt.”

En tilsvarende bestemmelse er indeholdt i det nugældende cirkulære nr. 6/2019.

Fodboldens Appelinstans bemærker indledningsvis, at forbudsbestemmelsens geografiske anvendelsesområde er angivet som værende ”på danske fodboldstadioner”. Bestemmelsen må således finde anvendelse for
hændelser, der har fundet sted inden for adgangskontrollen.
For så vidt angår pyrotekniske artikler, som f.eks. kanonslag, kan disse have virkning på stadion (høres på
stadion), selv om de ikke måtte være sprængt på stadion, ligesom de kan være sprængt på stadion, uden at
den person, der har bragt kanonslaget til sprængning, befinder sig på stadion.
Fodboldens Appelinstans bemærker, at ansvar for klubberne i denne henseende må forudsætte, at den person, der bringer et kanonslag til sprængning, befinder sig på stadion, og altså inden for adgangskontrollen,
uanset om kanonslaget sprænges inden for eller uden for stadion.
I det foreliggende tilfælde har hverken dommere eller de af AGF påberåbte vidner set, hvor den person, der
bragte kanonslaget til sprængning, befandt sig, og i øvrigt heller ikke, hvor kanonslaget blev sprængt.

3

Henset til de for Fodboldens Appelinstans fremlagte oplysninger, herunder de foreliggende vidneerklæringer,
finder Fodboldens Appelinstans det ikke sandsynliggjort, at den person, der bragte kanonslaget til sprængning, befandt sig på stadion.
AGF kan herefter ikke gøres ansvarlig for hændelsen, hvorfor Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20.
maj 2019 ændres, således at AGF frifindes.
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Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 20. maj 2019 ændres, således at AGF frifindes.

Brøndby, den 18. juli 2019

Bloch Andersen

Finn Lautrup

Jens Otto Johansen
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