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KENDELSE 

Afsagt den 25. oktober 2019 

af 

Fodboldens Appelinstans 

i Sag nr. 6/2019: 

FC Midtjyllands appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. juli 2019 

Appelinstansen bestod af Mikael Sjöberg (formand), Ken Torpe Christoffersen og Per Astrup Madsen. 

KLAGEN 

FC Midtjylland har ved mail af 21. juli 2019 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. juli 2019 
for Fodboldens Appelinstans. Ved kendelsen blev FC Midtjylland ikendt en bøde på kr. 125.000 med henvis-
ning til tilskueradfærden under pokalfinalekampen 17. maj 2019 mod Brøndby IF i Telia Parken, København. 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse lød som følger: 

”Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles FC Midtjylland en 
bøde på kr. 125.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).” 

Som begrundelse for kendelsen anførte Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet: 

”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 sta-
dions”.  

Forud for sæsonen 2018-2019 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klub-
berne 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 for-
udgående tilladelse.  

Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, sikkerhedsobservatø-
rens rapport, Brøndby IF’s og FC Midtjyllands redegørelser samt Brøndby IF’s og FC Midtjyllands sup-
plerende redegørelser, FC Midtjylland objektivt ansvarlig jf. §16.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden 
på stadions” om klubbernes ansvar i Herre-LP-finalekampen, for de episoder der fremgår af 
dommerens 
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indberetning og sikkerhedsobservatørens rapport, vedrørende de afsnit der var tildelt FC Midtjylland 
og de tilskuere der var tilknyttet FC Midtjylland. 

Instansen bemærker, at det i FC Midtjyllands 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 FC Midtjylland. 

Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på 
den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 125.000.” 

Som følge af forløbet i den omhandlede pokalfinale blev Brøndby IF også ved Fodboldens Disciplinærinstans’ 
kendelse af 9. juli 2019 sanktioneret med bøde på baggrund af tilskueradfærd, der kunne henregnes til denne 
klub. Bøden til Brøndby IF blev af disciplinærinstansen fastsat til kr. 250.000, og denne kendelse er ikke ef-
terfølgende af Brøndby IF indbragt for Fodboldens Appelinstans. 

--- 

FC Midtjylland har i sagen for Fodboldens Appelinstans afgivet appelskrivelse af 21. juli 2019. 

Supplerende har Fodboldens Disciplinærinstans’ sekretariat fremsendt kopi af de sagsakter, der indgik ved 
sagens behandling i disciplinærinstansen, herunder redegørelser af 28. maj og 19. juni 2019 fra FC Midtjyl-
land.  

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans. 

--- 

FC Midtjylland har ved appellen nedlagt påstand om nedsættelse af den ikendte bøde på kr. 125.000 ved 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. juli 2019.   

Til støtte herfor har FC Midtjylland overordnet gjort gældende, at den ikendte bøde ikke er proportional i 
forhold til de faktiske omstændigheder. Hændelserne relateret til FC Midtjyllands tilhængere er af mildere 
karakter i forhold til hændelserne relateret til modstanderen, Brøndby IF, og de i Fodboldens Disciplinærin-
stans oplistede episoder vedrørende FC Midtjyllands tilhængere angår alle pyroteknik samt kast med crepe-
rør. Creperørene var godkendt af Divisionsforeningens sikkerhedschef inden kampen, og det synes ikke ri-
meligt, at vedkommende ikke er hørt i forbindelse med sagens behandling i Fodboldens Disciplinærinstans.  

Heroverfor angår episoderne vedrørende Brøndby IF’s tilhængere flere kast mod spillere med indflydelse på 
spillet samt episoder, der må karakteriseres som voldelig optræden. Sidstnævnte hændelser krævede indgri-
ben fra politiet.  

Det er herudover også overordnet gjort gældende, at der for FC Midtjyllands vedkommende er tale om 7. 
indberetning, mens der for Brøndby IF er tale om 19. indberetning indenfor de seneste 12 måneder, og grov-
heden sammenlignet med hinanden anses sanktioneringen af FC Midtjylland ikke for rimelig.  

APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER 

Appelinstansen bemærker indledningsvis, at det faktiske hændelsesforløb som gengivet i den appellerede 
kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans er uomtvistet i sagen.  

Ligeledes lægger Appelinstansen det til grund som uomtvistet, at FC Midtjylland i medfør af dagældende 
cirkulære nr. 3 af 2018 om sikkerhed og orden på stadions, § 16.2, er objektivt ansvarlig for tilskueres og fans’ 
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adfærd og skadegørende handlinger i det specifikke og afgrænsede tilskuerafsnit på B-tribunen i Parken, som 
FC Midtjylland var blevet tildelt i forbindelse med pokalfinalen.  

Sagen for Appelinstansen angår herefter alene spørgsmålet om, hvorvidt den til FC Midtjylland ikendte bøde 
på kr. 125.000 er proportional i forhold til dels den tilskueradfærd, FC Midtjylland er gjort ansvarlig for, samt 
dels sagens øvrige omstændigheder, herunder tidligere ikendte sanktioner til FC Midtjylland indenfor de se-
neste 12 måneder.  

Appelinstansen bemærker hertil, at det ligger uden for appelinstansens kompetence i nærværende sag at 
foretage en efterprøvelse af den af Fodboldens Disciplinærinstans til Brøndby IF ikendte bøde på kr. 250.000 
for den tilskueradfærd, der kunne henregnes til denne klubs tilhængere i den pågældende kamp. Dog noterer 
Appelinstansen sig, at denne bøde væsentligt overstiger den til FC Midtjylland ikendte bøde på kr. 125.000. 

For så vidt angår den til FC Midtjylland ikendte bøde finder appelinstansen, at omfanget af og omstændighe-
derne i forbindelse med den af FC Midtjyllands tilhængere anvendte brug af pyroteknik, sammenholdt med 
klubbens tidligere sanktioneringer for overtrædelse af sikkerheds- og ordenscirkulæret, er af en sådan syste-
matisk og gentagende karakter, at en bøde på et væsentligt beløb er både proportional og nødvendig.  

Appelinstansen finder i denne forbindelse ikke, at der alene med henvisning til det af FC Midtjylland anførte 
om sammenligningen med den til Brøndby IF ikendte bøde og baggrunden herfor er grundlag for at tilside-
sætte det sanktionsskøn, Fodboldens Disciplinærinstans har foretaget ved fastsættelsen af det passende ni-
veau på kr. 125.000 for bøden til FC Midtjylland.  

På dette grundlag stadfæstes kendelsen. 

Appelinstansen bemærker afslutningsvis, at det i forbindelse med vurderingen af den ikendte sanktion 
ikke er tillagt vægt, at der af FC Midtjyllands tilhængere også blev kastet et nærmere antal creperør i 
løbet af kampen.  

KENDELSE 

Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 9. juli 2019 stadfæstes. 

Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s loves § 32.1, jf. DIF’s loves § 24, stk. 1, indbringes for DIF’s 
Appelinstans inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. 

Brøndby, den 25. oktober 2019 

Mikael Sjöberg (formand) 

Ken Torpe Christoffersen    Per Astrup Madsen 


