
KENDELSE 
 

Afsagt den 22. november 2021 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AaB – Randers FC, afviklet 7. november 2021 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 7. november 2021 blev 3F Superligakampen mellem AaB og Randers FC spillet på Aalborg Portland 
Park. Kampen sluttede 1-1.  
 
Efterfølgende har dommeren foretaget indberetning fra kampen i overensstemmelse med de retningslinjer 
dommerne er instrueret i, for så vidt angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der blev affyret pyroteknik og kastet ting på banen. 
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At hermed følger en indberetning af to forhold i forbindelse med kampen mellem AaB og Randers FC i 3F 
Superligaen den 7. november 2021. 
 
At umiddelbart inden kampstart blev der fra AaB’s fanafsnit bag det ene mål kastet en stor mængde 
papirruller ind på banen. 
 
At oprydningen af dette medførte en forsinkelse af kampstart på cirka 4. minutter. 
 
At i kampens 57. minut blev der affyret et mindre antal pyroteknik i Randers FC’s fanafsnit. 
 
At dommeren mener der var tale om cirka 3-5 stk. pyroteknik. 
 
At det ikke forstyrrede kampens afvikling.  
 
 
REDEGØRELSE FRA AAB 
 
AaB har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At AaB kan bekræfte, at det som dommeren har observeret og indberettet, er i overensstemmelse med det 
AaB’s kontrollørkorps har observeret og rapporteret. 
 
At AaB’s tifogruppe forud for kampen havde fået tilladelse til at benytte sig af creperuller. 
 
At det dog tog længere tid at få fjernet end først antaget. 
 
At der til trods for grundig visitation fra lokale kontrollører i samarbejde med medrejsende kontrollører alligevel 
blev indsmuglet pyrotekniske artikler. 
 
At fremover vil AaB have fokus rettet mod en kampoplevelse uden gener som disse.  
 
 



REDEGØRELSE FRA RANDERS FC 
 
Randers FC har været forelagt dommerens indberetning, og havde følgende bemærkninger: 
 
At Randers FC kan bekræfte det som dommeren har indberettet. 
 
At Randers FC var til stede med spottere ligesom man anser AaB’s sikkerhed som tilfredsstillende. 
 
At det dog er svært at undgå pyroteknik selvom Randers FC forsøger ved hjælp af dialog og karantæner. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har 
deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jesper Hansen, Steven Lustü 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. 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 tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit, Randers FC var blevet 
tildelt af AaB, der under kampen antændte pyrotekniske artikler. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommerindberetningen, AaB’s og Randers FC’s 
redegørelser, Randers FC objektivt udebaneansvar, jf. § 15.3 i Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions, for 
den af dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Randers FC’s tilfælde er den anden indberetning instansen 
sanktionerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af Cirkulære om Sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes Randers FC. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 5.000. 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion § 17.1, tildeles Randers FC en bøde på kr. 5.000, 
jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen er endelig jf. DBU’s Love §30.7.  
 
 

Brøndby, den 22. november 2021 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
 
 


	KENDELSE

