
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 17. september 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Midtjylland – OB, afviklet 31. juli 2015 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 31. juli 2015 blev Superligakampen FC Midtjylland – OB spillet på MCH Arena i 
Herning. Kampen sluttede 1-0 til FC Midtjylland. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen.  
 
Af indberetningen fremgik det, at der under kampen blev afbrændt pyroteknik blandt FC 
Midtjyllands fans såvel som OB’s fans. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der fra FC Midtjyllands fanafsnit blev affyret 1 stk. romerlys efter 20 minutter. 
 
At der fra OB’s fanafsnit blev affyret 3 stk. romerlys efter 79 minutter. 
 
REDEGØRLSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland 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 der er korrekt, at der blev antændt 1 stk. romerlys på FC Midtjyllands familie- og 
sæsonkorttribune. Personen blev pågrebet, og det viste sig, at være en OB-fan der er 
omfattet af politiets karantæneregister for fodboldfans. Personen havde købt sin billet på 
nettet til det pågældende afsnit på stadion. 
  
At der er korrekt, at der efter 79 minutter blev afbrændt romerlys i OB’s fanafsnit 
 
At der var sædvanlig body search på udeholdets fans.  
 
At de omtalte romerlys var ikke til fare for nogle af aktørerne på banen. 
 
REDEGØRLSE FRA OB 
 
OB 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 de i indberetningen nævnte episoder kan bekræftes. 
 
At OB’s sikkerhedskoordinator var til stede og observerede at kontrollør fra FC Midtjylland 
forestod visitation, hvor der dog ikke blev fundet nogen for pyroteknik under 



 

indgangsvisitationen. 
 
At der efter pyro-aktiviteten i udebaneholdets fansektion, blev der ved hjælp af video 
overvågningen en udpeget en OB-fan, og FC Midtjyllands kontrollører bortviste ham. Han 
er efterfølgende blevet idømt et års ubetinget karantæne fra alle OB´s kampe. 
 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen og 
Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen 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 2015-2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans en cirkulæreskrivelse 
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 vil anse enhver 
afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere OB havde ansvaret for, i det 
specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Midtjylland, der afbrændte pyroteknik i 
kampens 79. minut. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder  
stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit 
forbeholdt specifikt udeholdet OB’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 denne baggrund OB objektivt udebane-
ansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for de af dommeren 
indberettede episode fra udebaneafsnittet.  
 
Fodboldens disciplinærinstans bemærker, at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede fire 
indberetning vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes OB. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 15.000. 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles OB en 
bøde på kr. 15.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 
 
 

Brøndby, den 17. september 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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