
 

 
KENDELSE 

 
Afsagt den 19. november 2015 

 
af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

FC Midtjylland – Viborg FF, afviklet 31. oktober 2015 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Lørdag den 31. oktober 2015 blev Superligakampen FC Midtjylland – Viborg FF spillet på 
MCH Arena i Herning. Kampen sluttede 4-2 til Viborg FF. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er 
instrueret i for så vidt kampe i Herre-DM og Pokalturneringen, foretaget indberetning fra 
kampen.  
 
Af indberetningen fremgik det, at der før kampstart blev afbrændt pyroteknik blandt 
Viborg FF’s fans, og at kampen måtte afbrydes i anden halvleg grundet afbrænding af 
pyroteknik blandt FC Midtjyllands fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der blev anvendt pyroteknik fra begge holds fangrupper. 
 
At Viborg FF’s fans antændte ved kampstart pyroteknik der medførte, at kampstart blev 
udskudt med 30 sekunder. Der blev ikke anvendt højttalerkommunikation ved denne første 
episode.  
 
At i begyndelsen af 2. halvleg antændte hjemmeholdets fans også pyroteknik, og 
røgudviklingen gjorde at kampen blev afbrudt i små fire minutter i tidsrummet i kampens 
47. minut til det 51. minut. Ved afbrydelsen blev der gjort brug af højtalerkommunikation til 
at informere om konsekvenserne ved fortsat anvendelse af pyroteknik, og der skete ikke 
mere i kampen efterfølgende. 
 
 
REDEGØRLSE FRA FC MIDTJYLLAND 
 
FC Midtjylland har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at 
redegøre for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og 
havde følgende bemærkninger: 
 
At FC Midtjylland har gennemgået den fremsendte indberetning og er enig i de anførte 
hændelser. 
 
At der blev kropsvisiteret grundigt i såvel ude- og hjemmeholds tribuneafsnit. 
 
At FC Midtjylland ligeledes bekræfter, at der efter højtalerinformation i det 51. minut ikke 
var flere episoder i kampen. 
 
 
REDEGØRLSE FRA VIBORG FF 



 

 
Viborg FF har været foreholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre 
for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen og havde 
følgende bemærkninger: 
 
At det er korrekt som dommeren beskriver i hans indberetning.  
 
At det ikke skal lyde som en dårlig undskyldning, men det var jo et lokalopgør og en kamp 
med mange følelser indblandet, så Viborg FF var indstillet på, at risikoen for, at lys og røg 
kunne være til stede var større til lige netop den kamp. 
 
At Viborg FF dog til deres forsvar vil sige, at der i Viborg-enden ikke blev smidt Kanonskrald 
med fare for omgivelserne, hvorimod der blev smidt nogle stykker i FC Midtjylland-enden. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Poul Gade (næstformand), Stig Pedersen, Kim Høg Madsen, 
Jesper Hansen og Steven Lustü har 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”. 
 
Forud for sæsonen 2015-2016 udsendte Fodboldens disciplinærinstans en cirkulæreskrivelse 
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 vil anse enhver 
afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere Viborg FF havde ansvaret 
for, i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af FC Midtjylland, der på grund af 
afbrænding af pyroteknik var skyld i udsættelse af kampstart. 
 
Fodboldens disciplinærinstans finder, ud af de trufne foranstaltninger før kampen, herunder  
stadions indretning som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit 
forbeholdt specifikt udeholdet Viborg FF’s tilskuere og at tilskuerafsnittet var sikret på en 
sådan måde, at det ikke uden videre var muligt for udefrakommende tilskuere, at tiltvinge 
sig adgang til dette tilskuerafsnit.  
 
Fodboldens disciplinærinstans pålægger på denne baggrund Viborg FF objektivt ude-
baneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for den af 
dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i Viborg FF’s tilfælde er tale om et tredjegangs tilfælde i 
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, 
samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede én indberetning vedrørende 
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Viborg FF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 25.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles Viborg FF 
en bøde på kr. 25.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for DBU’s 
appeludvalg inden 2 uger efter modtagelsen. 



 

 
 
 

Brøndby, den 19. november 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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