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af 
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i sagen 
 

FC Midtjylland – Viborg FF, afviklet 4. marts 2022 
 
 
 

 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 4. marts 2022 blev 3F Superligakampen mellem FC Midtjylland og Viborg FF spillet på MCH Arena i 
Herning. Kampen sluttede 3-1 til FC Midtjylland.  
 
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. 
 
Der har desuden været en sikkerhedsobservatør fra Divisionsforeningen til kampen, og Fodboldens Disciplinær-
instans har modtaget en rapport fra sikkerhedsobservatøren.  
 
  
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der ved indløb var ikke under 25 romerlys fra FC Midtjyllands tribune, 
 
At der ligeledes ved indløb var 3 romerlys samt et kanonslag fra Viborg FF’s tribune, 
 
At der i det 12. minut var 2 romerlys fra FC Midtjyllands tribune, 
 
At der i det 21. minut var 3 romerlys fra FC Midtjyllands tribune, 
 
At der i det 29. minut var et kanonslag fra Viborg FF’s tribune, og  
 
At der i det 46. minut var 1 romerlys fra Viborg FF’s tribune. 
 
 
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØR 
 
Af rapporten fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør fremgår det, at der ved visitation af tilskuere inden 
kampen blev pågrebet to personer, der var i besiddelse af pyroteknik og én person, der var i besiddelse af 
maskering. 
 
Det fremgår desuden af rapporten, at FC Midtjyllands tilskuere inden kampen viste et banner, hvor tallene 
1312 var en del af banneret, og at dette står for ACAB (’All Cops Are Bastards’). 
 
Det fremgår videre af rapporten, at der ved indløb var 10 romerlys og 2 kanonslag fra Viborg FF’s tilskuere 
samt 46 romerlys fra FC Midtjyllands tilskuere. 
 
Endvidere fremgår det af rapporten, at der under kampen var 9 romerlys og 50 blitz fra FC Midtjyllands tilsku-
ere, samt at der blev kastet en blitz på banen ved Viborg FF’s målmand. Fra Viborg FF’s tilskuere var der under 
kampen to kanonslag, et romerlys og en blitz. Det fremgår ligeledes, at der under kampen blev kastet 



adskillige øl på banen fra begge holds tilskuere, hvoraf flere af dem ramte banen, samt at der blev kastet en 
lighter fra FC Midtjyllands tilskuere mod Viborg FF’s målmand. 
 
Endelig fremgår det af rapporten, at der efter kampen var 2 romerlys fra FC Midtjyllands tilskuere samt et ro-
merlys fra Viborg FF’s tilskuere. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning og uddrag af rapporten fra Divisionsforeningens 
sikkerhedsobservatør. 
 
FC Midtjylland har oplyst, at klubben kan tilslutte sig de observationer omkring pyroteknik og kast med øl, der 
fremgår af dommerens indberetning og rapport fra sikkerhedsobservatøren. 
 
 
REDEGØRELSE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF har været forelagt dommerens indberetning og uddrag af rapporten fra Divisionsforeningens sikker-
hedsobservatør. 
 
Viborg FF har oplyst, at det er en korrekt indberetning af kampens dommer samt sikkerhedsobservatøren, idet 
der blev affyret pyroteknik fra begge fanafsnit samt kanonslag fra Viborg FF’s tilskuere. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Stig Pedersen, Kim Garde Madsen og Niels Erik Søndergård har deltaget i sagens be-
handling.  
 
Jakob Berger Nielsen, Steven Lustü og Lars W. Knudsen har ikke deltaget i behandlingen af sagen. 
 
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 over-
trædelser af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Discipli-
nærinstans har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var tilskuere i det specifikke tilskuerafsnit, som Viborg FF var blevet 
tildelt af FC Midtjylland, der under kampen antændte pyrotekniske artikler, kanonslag og kastede øl mod ba-
nen. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans pålægger på baggrund af dommers indberetning og rapporten fra Divisionsfor-
eningens sikkerhedsobservatør samt redegørelserne fra FC Midtjylland og Viborg FF, Viborg FF objektivt udeba-
neansvar, jf. § 15.3 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadions for episoder fra udebaneafsnittet. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Viborg FF’s tilfælde er den tredje indberetning instansen sank-
tionerer inden for de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadions, der kan tilregnes Viborg FF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en bøde på 40.000 kroner. 
 
 
 
 

**** 
 



Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Viborg FF tildeles en bøde på 40.000 kroner i medfør af cirkulære om sikkerhed og orden på stadion § 18.1, jf. 
DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes af Viborg FF for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af 
kendelsen, jf. DBU’s love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 25. april 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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