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af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AGF – FC København, afviklet 25. april 2021 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER  
Søndag den 25. april 2021 blev 3F Superligakampen AGF-FC København spillet på Ceres Park i Aarhus. Kampen 
sluttede 1-2 til F.C. København.  
 
Efterfølgende har Fodboldens Disciplinærinstans fra tv-billeder og medier konstateret, at der blev kastet et ølkrus 
med øl mod en F.C. København spiller, da spilleren efter kampen var på vej mod omklædningsrummet. 
 
 
REDEGØRELSE FRA AGF  
AGF har på anmodning fået mulighed for at redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var 
etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:  
 
At der efter kampen blev kastet et plastikkrus med lidt øl i ned på løbebanen i retning mod en F.C. København 
spiller  
 
At personen, der kastede ølkruset, blev pågrebet og videregivet til Østjyllands Politi,  
 
At personen vil blive sanktioneret med bøde fra politiet, samt karantæne og afgift fra klubben. 
 
At der under kampen var placeret ekstra vagter i det område, hvor F.C. København spillerne skulle gå mod 
omklædningsrummene på baggrund af gældende restriktioner og protokoller,  
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER:  
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Steven Lustü og Kim Garde 
Madsen har deltaget i sagens behandling. 
 
Jesper Hansen og Lars W. Knudsen 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.  
 
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.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af billederne og AGF’s redegørelse, at AGF ikke har levet 
op til § 1.1 i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, da der efter kampen blev kastet et ølkrus med øl mod 
en F.C. København spiller.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden og har på den baggrund fastsat sanktionen til en 
advarsel.  
 

**** 
 



Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende  
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles AGF en advarsel, jf. DBU’s Love 
§ 30.1, nr. 1, jf. § 30.1, a).  
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s love §30.7. 

 
Brøndby, den 10. maj 2021 

Fodboldens Disciplinærinstans 
Jens Hjortskov, formand 

 


