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KENDELSE  
  

Afsagt den 5. januar 2023  
  

af  
  

Fodboldens Appelinstans  
  

i sag nr. 3/2022:  
  

FC Midtjyllands appel af Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 19. oktober 2022  
  
Appelinstansen bestod af Mikael Sjöberg (formand), Per Astrup Madsen og Ken Torpe Christoffersen.    
  
KLAGEN  
 
FC Midtjylland har ved appelskrivelse af 25. oktober 2022 indbragt Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse 
af 19. oktober 2022 for Fodboldens Appelinstans. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ved kendelse af 19. oktober 2022 tildelt FC Midtjylland en bøde på 150.000 
kroner for overtrædelse af Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på stadion, idet der 
var anvendelse af pyroteknik under en kamp søndag den 2. oktober 2022 mellem FC Midtjylland og Viborg 
FF på MCH Arena i Herning. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har i kendelse af 19. oktober 2022 anført følgende: 

 
’FC Midtjylland tildeles en bøde på 150.000 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). 
 

Fodboldens Disciplinærinstans har begrundet kendelsen med følgende: 
 
’ Fodboldens Disciplinærinstans har kompetence til og forbeholder sig ret til at behandle enhver sag 
relateret til 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 redegørelse for, hvordan Fodboldens Disciplinærinstans ville behandle blandt andet 
overtrædelser af cirkulære om sikkerhed og orden på stadions. Det fremgår blandt andet, at Fodbol-
dens Disciplinærinstans har nul-tolerance over for anvendelse af pyroteknik på stadion. 
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Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning og rapporten fra 
Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør samt redegørelserne fra FC Midtjylland og Viborg FF, 
at FC Midtjylland har objektivt ansvar for anvendelse af pyroteknik på stadion, jf. §§ 19.1 og 19.2 i 
cirkulære om sikkerhed og orden på stadion. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i FC Midtjyllands tilfælde er den 9. indberetning 
instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadion, der kan tilregnes FC Midtjylland. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på 
den baggrund fastsat sanktionen til en bøde på 150.000 kroner.  
 
Fodboldens Disciplinærinstans har ved fastsættelse af sanktionen blandt lagt vægt på, at der blev 
affyret 5-6 bomberør kort inden kampstart. Fodboldens Disciplinærinstans har også lagt vægt på, at 
der var tale om alvorligt svigt i sikkerheden hos FC Midtjylland, når det har været muligt at få den 
slags pyroteknik ind på stadion. På den baggrund finder Fodboldens Disciplinærinstans, at der er 
tale om skærpende omstændigheder i medfør af § 21.2, litra b i Divisionsforeningens cirkulære om 
sikkerhed og orden på stadion, idet der var pyrotekniske effekter af særlig farlig karakter. Endvidere 
finder Fodboldens Disciplinærinstans, at der var tale om massiv og særdeles organiseret anvendelse 
af pyroteknik i blandt andet kampens 10. minut, der medførte en kort afbrydelse af kampen.’  

 
--- 

 
FC Midtjylland har i appelskrivelsen af 25. oktober 2022 blandt andet anført, at klubben er forundret over 
bødens størrelse, og at klubben på den baggrund anmoder om en nedsættelse af bøden. 
 
FC Midtjylland har i appelskrivelsen anfægtet Fodboldens Disciplinærinstans’ bemærkninger i kendelsen om, 
at det var et alvorligt svigt i sikkerheden hos FC Midtjylland, idet det var muligt at få 5-6 bomberør med ind 
på stadion. Det er FC Midtjyllands opfattelse, at det er muligt at få pyrotekniske artikler med ind på alle stadi-
oner i Danmark. 
 
Endvidere har FC Midtjylland i appelskrivelsen anført, at klubben har nul tolerance over for pyroteknik, ølkast 
mv., og at klubben har iværksat en række tiltag, der skal forhindre anvendelse af blandt andet pyroteknik. På 
den baggrund er det FC Midtjyllands opfattelse, at klubben ikke bør straffes med urimeligt høje bøder, som 
bøden på 150.000 kroner ifølge FC Midtjylland er udtryk for. 
 
Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Fodboldens Appelinstans. 
  

--- 
 
FC Midtjylland har nedlagt påstand om nedsættelse af bøden. 
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APPELINSTANSENS BEMÆRKNINGER  
 
Fodboldens Appelinstans bemærker, at FC Midtjylland har objektivt ansvar for sikkerheden på stadion, jf. §§ 
19.1 og 19.2 i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på stadion. 
 
Fodboldens Appelinstans bemærker desuden, at der af § 21.2 i cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på 
stadion følger en række overtrædelser, hvor der kan være tale om en skærpet sanktion, herunder hvis der er 
tale om pyrotekniske artikler af særlig farlig karakter (for eksempel kanonslag, raketter mv.), i gentagelsestil-
fælde, eller hvis afbrænding af pyrotekniske effekter forårsager forsinkelse eller afbrydelse af kampen. 
 
Endvidere bemærker Fodboldens Appelinstans, at der blev affyret 5-6 bomberør umiddelbart inden kampstart, 
og at der i øvrigt var anvendelse af pyrotekniske effekter i kampens 10. minut, som medførte en kort afbrydelse 
af kampen. 
 
Fodboldens Appelinstans finder, at der er tale om anvendelse af pyrotekniske artikler af særlig farlig karakter, 
som er omfattet af § 21.2, b) i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på stadion, når 
der er tale om 5-6 bomberør, der er affyret. 
 
Fodboldens Appelinstans er enig med Fodboldens Disciplinærinstans i, at der er tale om alvorligt svigt i sik-
kerheden hos FC Midtjylland, idet det har været muligt at få sådanne pyrotekniske artikler ind på MCH Arena. 
 
Fodboldens Appelinstans tiltræder, at der i øvrigt var tale om massiv og særdeles organiseret anvendelse af 
pyrotekniske artikler, og at det skal betragtes som en skærpende omstændighed ved sanktionsudmålingen, at 
kampen midlertidigt måtte afbrydes som følge af denne massive og særdeles organiserede anvendelse af py-
rotekniske artikler, jf. § 21.2, b) i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på stadion. 
 
Der er tale om gentagelsestilfælde, da det ifølge Fodboldens Disciplinærinstans er FC Midtjyllands 9. tilfælde, 
hvor der er sket overtrædelse af Divisionsforeningens cirkulære om sikkerhed og orden på stadion. 
 
Fodboldens Appelinstans finder, at bøden på 150.000 kroner er udmålt i overensstemmelse med formålet i § 
21.2 i Divisionsforeningens cirkulære nr. 22 om sikkerhed og orden på stadion, og at bøden ligeledes er udmålt 
i overensstemmelse med praksis. 
 
På den baggrund stadfæstes Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 19. oktober 2022. 
 
  

DERFOR BESTEMMES:  
 
Fodboldens Disciplinærinstans’ kendelse af 19. oktober 2022 stadfæstes. 
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Appelinstansens afgørelse kan i medfør af DBU’s love § 32.1, jf. DIF’s love § 24, stk. 1, indbringes for 
DIF’s Appelinstans inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 
 
  

Brøndby, den 5. januar 2023  
 
 

Mikael Sjöberg (formand) 
 
 

Per Astrup Madsen     Ken Torpe Christoffersen 


