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KENDELSE 
 

Afsagt den 26. november 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Viborg FF – FC Midtjylland, afviklet den 10. november 2022 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Torsdag den 10. november 2022 blev kamp i pokalturneringen mellem Viborg FF og FC Midtjylland spillet på 
Energi Viborg Arena i Viborg. Kampen sluttede 3-1 til Viborg FF. 
 
Kampens dommer har efter kampen sendt en indberetning fra kampen i overensstemmelse med retningslinjer 
for dommerne i kampe i Herre-DM og Herre-LP. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har desuden modtaget en rapport fra Divisionsforeningens sikkerhedsobserva-
tør, der var til stede ved kampen. 
 
  
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har indberettet, at der kort før kick-off blev antændt 6 stk. pyroteknik i Viborg FFs tilskuerafsnit samt 
cirka 40 stk. pyroteknik i FC Midtjyllands tilskuerafsnit. 
 
Dommeren har desuden indberettet, at der blev antændt følgende pyroteknik i FC Midtjyllands tilskuerafsnit: 
- 8. minut: 1 romerlys 
- 54. minut: 3 romerlys 
- 85. minut: 3 romerlys 
 
 
UDDRAG AF RAPPORT FRA DIVISIONSFORENINGENS SIKKERHEDSOBSERVATØR 
 
Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør har blandt andet anført følgende i rapporten: 
 
Viborg FF’s tilskuerafsnit: 
 
- Kort før kick-off: 6 stk. romerlys i Viborg FF’s tilskuerafsnit 
 
FC Midtjyllands tilskuerafsnit: 
 
- Kort før kick-off: Cirka 50 stk. romerlys 
- Kampens 8. minut: 1 romerlys 
- Kampens 54. minut: 3 romerlys 
- Kampens 85. minut: 3 romerlys 
 
Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør har desuden anført, at der efter slutfløjt var fortsat var episoder i Fc 
Midtjyllands tilskuerafsnit. Der blev fortsat antændt flere romerlys. Der blev desuden afbrændt et Viborg FF-
halstørklæde, som blev efterfulgt at afbrænding af papkasser og plastikregnslag bag ved bandereklamerne. 
Dette udviklede sig en større brand bed ved bandereklamerne, og der blev blandt FC Midtjyllands tilskuere 
indsamlet flere plastikregnslag for at lave branden større. Kontrollører forsøgte at slukke branden med hånds-
lukkede, men tilskuere fra FC Midtjylland sparkede og slog ud efter kontrollørerne. På den baggrund blev poli-
tiet anmodet om at rykke ind på tribunen, hvilket medførte, at tilskuerne fra FC Midtjylland forlod tribunen. Ved 
busserne, der skulle transportere tilskuere fra FC Midtjylland væk fra stadion, kastede tilskuere fra FC Midtjylland 
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kanonslag og der blev affyret pyroteknik, ligesom et hegn blev væltet. Dette medførte, at politiet måtte ind-
sætte politihunde for at holde tilskuerne fra FC Midtjylland i zonen med busserne. 
 
REDEGØRELSE FRA VIBORG FF 
 
Viborg FF har været forelagt dommerens indberetning og rapporten fra Divisionsforeningens sikkerhedsobser-
vatør. 
 
Viborg FF har oplyst, at det er korrekt, som indberettet af kampens dommer, at der var anvendelse af pyrotek-
nik fra begge holds tilskuere før og under kampen. Viborg FF beklager hændelserne, og det er Viborg FF’s op-
fattelse, at klubben har foretage alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 
 
Viborg FF har desuden oplyst, at tilskuere i FC Midtjyllands tilskuerafsnit brændte hul i sikkerhedsnettet og efter-
følgende flåede større huller i sikkerhedsnettet. 
 
Endvidere har Viborg FF oplyst, at der efter slutfløjt blev mellem 100 og 150 tilskuere i FC Midtjyllands tilskueraf-
snit. I FC Midtjyllands tilskuerafsnit blev der afbrændt først et Viborg FF-halstørklæde, hvorefter tilskuerne smed 
papkasser og plastikregnslag på det brændende halstørklæde. Dette udviklede sig til en brand, som Viborg 
FF’s kontrollører forsøgte at slukke med håndslukkere, men de blev holdt væk fra branden med slag fra tilsku-
ere i FC Midtjyllands tilskuerafsnit. Herefter forsøgte spottere fra FC Midtjylland at slukke branden, men de blev 
også med slag og spark fra tilskuere i Fc Midtjyllands tilskuerafsnit. Det er først, da politiet gør klar til at rykke ind 
i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, at tilskuerne forlader afsnittet, hvorefter det lykkedes kontrollørerne at få slukket 
banden. 
 
Viborg FF har også oplyst, at tilskuere fra FC Midtjylland væltede et hegn, hvor busser fra FC Midtjylland holdt 
parkerede, og at tilskuere fra FC Midtjylland kastede kanonslag, romerlys, flasker og dåser efter politiet. Dette 
medførte, at politiet indsatte politihunde. 
 
Det er Viborg FF’s opfattelse, at der var tale om uacceptabel opførsel fra FC Midtjyllands tilskuere. 
 
Viborg FF har sendt videomateriale fra klubbens videoovervågning til Fodboldens Disciplinærinstans. 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning og rapporten fra Divisionsforeningens sikkerheds-
observatør. 
 
FC Midtjylland har oplyst, at klubben desværre kan bekræfte de episoder med anvendelse af pyroteknik, der 
er beskrevet i dommerens indberetning og rapporten fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør. 
 
FC Midtjylland har desuden oplyst, at der efter slutfløjt blev forsøgt antændt et halstørklæde fra Viborg FF, og 
at der blev anvendt plastik, der havde været brugt til en tifo, og at der var åben ild. Dette blev slukket af en 
spotter fra FC Midtjylland. 
 
Endvidere har FC Midtjylland oplyst, at der uden for stadion blev væltet et hegn og at der blev kastet nogle 
objekter mod politiet. 
 
FC Midtjylland har anført, at klubben er ekstremt kede af disse episoder, og at klubben kommer til at sanktio-
nere de personer, som kan identificeres, med bøder og karantæner. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Niels Erik Søndergård og Steven Lustü har ikke deltaget i sagens 
behandling.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag relateret til 
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tilskueradfærd individuelt i henhold til reglerne i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 af 2022 om sikkerhed og 
orden på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har tidligere udsendt skriftlige retningslinjer til klubberne i Herre-DM med en re-
degørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser af cirkulære 
om sikkerhed og orden på stadion. Det fremgår blandt andet, at Fodboldens Disciplinærinstans har nul-tole-
rance over for anvendelse af pyroteknik på stadion. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning og rapporten fra Divisions-
foreningens sikkerhedsobservatør samt redegørelserne fra Viborg FF og FC Midtjylland, at Viborg FF har objek-
tivt ansvar for den episode med anvendelse af pyroteknik, der fandt sted i Viborg FF’s tilskuerafsnit, jf. §§ 18.1 
og 18.2 i cirkulære om sikkerhed og orden på stadion. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Viborg FF’s tilfælde er den 6. indberetning instansen sanktio-
nerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om sikkerhed og orden på sta-
dion, der kan tilregnes Viborg FF. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og fastsat sanktio-
nen til en bøde på 35.000 kroner.  
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Viborg FF tildeles en bøde på 35.000 kroner i medfør af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden 
på stadion § 21.1, jf. DBU’s love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a). 
 
Kendelsen kan skriftligt indbringes for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen af kendelsen, jf. 
DBU’s love § 31.3, nr. 1.  
 
 
 

Brøndby, den 26. november 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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