
KENDELSE 
 

Afsagt den 11. april 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Midtjylland – Viborg FF, afviklet 19. februar 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 19. februar 2017 blev ALKA Superligakampen FC Midtjylland – Viborg FF spillet på MCH Arena i 
Herning. Kampen sluttede 0-0. 
 
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 før kampstart og seks gange under kampen blev antændt pyroteknik i 
såvel FC Midtjyllands som Viborg FF’s fanafsnit. Endvidere blev der fra FC Midtjyllands fanafsnit kastet genstande 
på banen. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i forbindelse med indløb blev afbrændt 11 romerlys i Viborg FF’s fanafsnit og ét romerlys i FC Midtjyllands 
fanafsnit 
 
At der i kampens 13. minut blev afbrændt 15 romerlys og antændt ét kanonslag i FC Midtjyllands fanafsnit. 
 
At der i kampens 14. minut blev kastet to romerlys på banen fra FC Midtjyllands fanafsnit. Dette gav en 
kampafbrydelse på to minutter. 
 
At der i kampens 46. minut blev antændt ét kanonslag i FC Midtjyllands fanafsnit. 
 
At der i kampens 54. minut blev afbrændt to romerlys og ét blitz lys i Viborg FF’s fanafsnit. 
 
At der i kampens 60. minut blev kastet en lighter lignende genstand på banen fra FC Midtjyllands fanafsnit. Den 
lander cirka 20-25 meter inde på banen. 
 
At der i kampens 84. minut blev antændt nødblus over stadion. 
 
 
REDEGØRELSE 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 kampen blev overværet af ca. 8.000 tilskuere og er midtjysk Derby, hvilket betyder høj spændingsniveau 
mellem de to holds fans. Visitation og samarbejde med udehold var derfor opgraderet i forhold til en normal 
hjemmekamp og samarbejdet med udeholdets kontrollører fungerede som altid upåklageligt. 
 
At FC Midtjylland er enige i de nævnte hændelser, dog er kanonslaget i det 46. minut ikke afskudt i FC 



Midtjyllands afsnit, men i Viborg FF’s afsnit. Dette er nedfældet i minutrapporten fra KST. Herudover nævnes et 
nødblus afbrændt over stadion. Dette blus er ikke aktiveret inde fra stadion, men en udefra kommende 
hændelse som ikke nødvendigvis har noget med fodboldkampen at gøre. Der er jo tale om affyring af ulovlig 
fyrværkeri udenfor FCM Arena og ikke noget der er medbragt og antændt inde på stadion. 
 
At herudover var der jo besøg af sikkerhedsobservatører til kampen, og set i lyset af kampens betydning for 
fansene er FC Midtjylland egentlig af den opfattelse, at kampafviklingen var god, og det er også det respons 
de får fra politiet der var på vagt i forbindelse med kampen. FC Midtjylland bekendt var der ingen anholdte og 
generel god stemning på lægterne. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF 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 Viborg FF ingen indsigelser har til indberetningen. 
 
At Viborg FF forud for kampen havde været i dialog med Politiet ligesom de havde dialogmøde med 
sikkerhedsobservatørerne. 
 
At Viborg FF havde syv spottere med til kampen, og på nær det indberettede, så forløb alt planmæssigt. 
 
 
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØREN 
 
Divisionsforeningen havde til kampen påsat to sikkerhedsobservatører til kampen, og deres rapport er tilgået 
Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen og Kim Høg 
Madsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Steven Lustü 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 2016-2017 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 
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af 
cirkulæret. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, FC Midtjyllands og Viborg FF’s 
redegørelse samt sikkerhedsobservatørernes rapport, at FC Midtjylland ikke har levet op til § 1.1 jf. i ”Cirkulære 
om Sikkerhed og orden op stadions”, da der før kampstart og i kampens 13., 14. og 60. minut blev antændt 
pyroteknik og kastet genstande på banen fra FC Midtjyllands fanafsnit i strid med § 11.1. 
 
Instansen bemærker, at der i FC Midtjyllands tilfælde er tale om et femtegangstilfælde i relation til overtrædelse 
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er den syvende 
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes FC Midtjylland. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 50.000. 
 
 



**** 
 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 1.1, tildeles FC Midtjylland en bøde på kr. 
50.000, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).      
 
Afgørelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen, 
jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 11. april 2017 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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