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KENDELSE 
 

Afsagt den 19. oktober 2022 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Midtjylland – Viborg FF, afviklet den 2. oktober 2022 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 2. oktober 2022 blev 3F Superligakampen mellem FC Midtjylland og Viborg FF spillet på MCH 
Arena i Herning. Kampen sluttede 1-1. 
 
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 fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør, der var til stede ved kampen, 
modtaget en rapport. 
 
  
INDBERETNING FRA KAMPENS DOMMER 
 
Dommeren har indberettet følgende: 
 
At der lige inden kampstart var 5 bomberør i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, 
 
At der også lige inden kampstart var 10 romerlys i Viborg FF’s tilskuerafsnit, 
 
At  der i kampens 11. minut var 68 romerlys i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, 
 
At røgen fra dette medførte en afbrydelse af kampen i 75 sekunder, 
 
At  der i kampens 44. minut var 2 romerlys i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, 
 
At  der i kampens 44. minut var 2 romerlys i Viborg FF’s tilskuerafsnit, og 
 
At  der i kampens 85. minut var 4 romerlys i FC Midtjyllands tilskuerafsnit. 
 
 
UDDRAG AF RAPPORT FRA DIVISIONSFORENINGENS SIKKERHEDSOBSERVATØR 
 
Af rapport fra Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør fremgår blandt andet: 
 
At der under holdenes opvarmning blev antændt et ukendt antal romerlys, 
 
At der kort før kampstart blev affyret 5-6 bomberør i forbindelse med tifo i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, 
 
At der kort før kampstart blev antændt 15 romerlys og røg fra Viborg FF’s tilskuerafsnit, 
 
At der i kampens 8. minut blev antændt et romerlys i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, 
 
At der i kampens 10. minut blev antændt 68 romerlys i FC Midtjyllands tilskuerafsnit, og at kampen blev af-

brudt af kampens dommer på grund af meget røg på og omkring banen, 
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At kampen blev genoptaget efter cirka 2 minutter, 
 
At der i kampens 42. og 43. minut blev antændt 2 romerlys, 
 
At der fra FC Midtjyllands tilskuerafsnit blev antændt følgende pyroteknik 
 Kampens 44. minut – 5 romerlys 
 Kampens 84. minut – 1 romerlys 
 Kampens 87. minut – 3 romerlys 
 Kampens 88. minut – 1 romerlys 
 Kampens 93. minut – 1 romerlys 
 
 
REDEGØRELSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland har været forelagt dommerens indberetning og rapporten fra Divisionsforeningens sikkerheds-
observatør. 
 
FC Midtjylland har oplyst, at det er korrekt, at der er indberettet af dommeren. 
 
FC Midtjylland har desuden oplyst, at klubben havde det hidtil største antal vagter sat på til kampen. 
 
Endvidere har FC Midtjylland oplyst, at klubben har identificeret 11 personer, der antændte pyroteknik, og at 
disse personer vil modtage sanktioner samt en afgift. 
 
 
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 og sikkerhedsobservatøren. 
 
Viborg FF har desuden oplyst, at begge klubber havde foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, 
og at Viborg FF havde et antal spottere tilstede på MCH Arena. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Stig Pedersen og Kim Garde Madsen har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Jakob Berger Nielsen (næstformand), Niels Erik Søndergård, 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 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 stadions. 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 FC Midtjylland og Viborg FF, at Viborg FF har objek-
tivt udebaneansvar for anvendelse af pyroteknik på stadion, jf. §§ 19.3 i cirkulære om sikkerhed og orden på 
stadion. 
  
Fodboldens Disciplinærinstans bemærker, at det i Viborg FF’s tilfælde er den 4. 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. 
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Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den bag-
grund fastsat sanktionen til en bøde på 35.000 kroner, idet Fodboldens Disciplinærinstans finder, at der var tale 
om omfattende brug af pyroteknik. 
 
 

**** 
 

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 19. oktober 2022 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

Jens Hjortskov, formand 
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