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SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
Søndag den 15. december 2019 blev 3F Superligakampen FC Midtjylland – AGF spillet på MCH Arena i Herning. 
Kampen sluttede 3-1 til AGF. 
 
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 ved indløb blev affyret pyroteknik, og at der under kampen blev kastet 
ølkrus på banen. 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At FC Midtjyllands fans affyrede 10 stk. pyroteknik ved indløb til kampen. 
 
At AGF’s fans affyrede 14 stk. pyroteknik ved indløb til kampen. 
 
At FC Midtjyllands fans kastede 4-5 ølkrus på banen i forbindelse med en AGF-scoring. 
 
At minimum et af disse ølkrus ramte en AGF-spiller. 
 
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 det indledningsvist kan oplyses, at FC Midtjyllands sikkerhedsteam ligeledes har observeret og noteret sig 
det indberettede selvom der ved samtlige indgange til MCH Arena er skiltet med forbud mod forseelserne jf. 
gældende regler. 
 
At i forhold til pyroteknikken, så havde de benyttede blitzlys stort set ingen røgudvikling. 
 
At det er FC Midtjyllands klare opfattelse, at det på ingen måde havde indvirkning på kampstart og den 
følgende kampafvikling. 
 
At for at forhindre brug af pyroteknik på stadion visiteres alle personer ved indgangen, hvilket der til kampen 
var hyret ekstra personale til. 
 
At FC Midtjylland forud for kampen var i dialog med fangruppen via FC Midtjyllands SLO med henblik på 
holdningsbearbejdelse og at være præventive i forhold til pyroteknikken. 
 
At denne dialog tidligere har givet positive oplevelser for så vidt angår oplevelser på stadion, hvilket FC 
Midtjylland tror også vil være tilfældet fremadrettet. 
 
At i forhold til kast af ølkrus kan det oplyses, at der var tale om de helt tynde engangskrus som vejer få gram. 



 
At der derfor ikke var fare for spillernes helbred. 
 
At det derudover skal oplyses, at AGF-spillerne allerede ved den første scoring løb helt hen foran FC 
Midtjyllands mest hardcore fans. 
 
At FC Midtjylland opfatter dette som værende en provokation fra AGF-spillernes side.  
 
At området er afgrænset med et langt banner, hvilket spillerne udmærket er klar over, da nogle af dem har 
fortid i FC Midtjylland. 
 
At når man gør dette to gange i træk må det forventes, at der kan forekomme en spontan reaktion på dette. 
 
At FC Midtjylland tidligere ved internationale kampe har oplevet, at det bliver indskærpet, at der er områder 
hvor spillerne ikke må løbe hen for at juble. 
 
At spillerne f.eks. ikke må løbe over i højre side af målet, netop af frygt for uroligheder, hvilket FC Midtjyllands 
spillere heller ikke gør i modsatte ende hvor udeholdets fans hører til. 
 
At FC Midtjylland er enige i, at kast med krus er uacceptabelt, men dog ønsker at gøre opmærksom på, at 
det i dette tilfælde er FC Midtjyllands klare overbevisning, at det blev fremprovokeret af udeholdets spillere.  
 
REDEGØRELSE FRA AGF: 
AGF 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 det er korrekt, at der i det af kampens dommer nævnte tidspunkt blev antændt romerlys i 
udebaneafsnittet. 
 
At der i forbindelse med indløb bliver antændt cirka 10-15 romerlys på AGF’s stemningsafsnit. 
 
At AGF’s sikkerhedschef op til kampen har udfyldt et skema med oplysninger og sendt til FC Midtjyllands 
sikkerhedschef. 
 
At oplysninger var om antal fans, forventet ankomsttidspunkt, transportform m.v. 
 
At indgangen til udebaneafsnittet var sat til at åbne klokken 16:30. 
 
At åbningen desværre blev rykket til klokken 16:45 da man ikke var helt klar på tribunen. 
 
At dette skabte problemer idet der ankom 550 personer på samme tid i en march fra togstationen. 
 
At der samtidigt også var én af de to scannere der gik i stykker, hvilket skabte en del utilfredshed hos fansene, 
da der også var problemer i forhold til at blive visiteret hurtigt nok. 
 
At FC Midtjyllands vagter var gode til at snakke med fansene efterfølgende.  
 
At meldingen fra FC Midtjylland er, at det desværre ikke lykkedes at fange nogle af dem der fyrede romerlys 
af på kamera.  
 
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, at det var de tilskuere som AGF havde ansvaret for, i det specifikke 
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Midtjylland, der under indmarch antændte pyroteknik. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning 
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet AGF’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 baggrund af dommerindberetningen, FC Midtjyllands og AGF’s 
redegørelser, AGF objektivt udebaneansvar, jf. § 15.3 i ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions”, for de 
af dommeren indberettede episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Instansen bemærker, at det i AGF’s tilfælde er den 3.  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 det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
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). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af AGF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 10. januar 2020 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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