
KENDELSE 
 

Afsagt den 24. maj 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AC Horsens – Skive IK, afviklet 8. maj 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 8. maj 2016 blev Bet25 Ligakampen AC Horsens – Skive IK spillet på CASA Arena Horsens. Kampen 
sluttede 3-2 til AC Horsens. 
 
Efterfølgende har kampens dommer 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 kampen blev affyret tre røgbomber og to gange i løbet af kampen 
blev antændt pyroteknik i hjemmeholdets fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN: 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i forbindelse med spillernes indløb blev affyret tre "røgkanoner" bag det ene mål, hvor tribuneafsnittet i 
øvrigt var tom for tilskuere. 
 
At der i forbindelse med hjemmeholdets scoring til 1-0 i det 35. minut blev affyret en røgbombe med en tyk sort 
røg fra hjemmeholdets fanafsnit. 
 
At i forbindelse med hjemmeholdets scoring til 3-2 i det 92. minut blev der observeret tre tændte romerlys samt 
to røgbomber på hjemmeholdets fanafsnit. 
 
 
REDEGØRLSE FRA AC HORSENS 
 
AC Horsens 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 de beskrevne hændelser vil AC Horsens godt bekræfte. 
 
At ved alle indgange var der vagter, som skulle kontrollerer folk. AC Horsens beklager, at der var smuttere. 
 
At en time før kampstart var kampafvikleren i kontakt med dagens dommer, og fortalte omkring de tre 
røgbomber, som AC Horsens havde fået tilladelse til at fyre af. Disse blev antændt i forbindelse med spillernes 
indløb og var på ingen tidspunkt til scene for kampstart, og der var ingen røg på banen. 
 
At i det 35. minut blev der affyret en røgbombe. AC Horsens har gennemgået overvågningen og kan ikke se 
hvor den kommer fra. Denne havde dog ingen indflydelse på kampafviklingen. 
 
At der også i det 92. minut i forbindelse med AC Horsens sene scoring, blev tændt romerlys og røgbomber, i 
begejstring over oprykning til superligaen. Her var der tydelig bevis på hvem og hvor de blev antændt. Disse 
havde heller ikke indflydelse på kampafviklingen. 



 
At AC Horsens i de tre tilfælde fik fat på de personer, som antændte de omtale røg/romerlys. Disse blev 
overgivet til politiet. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen 
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 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 Fodboldens disciplinærinstans 
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion for en overtrædelse af cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at AC Horsens ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og 
orden op stadions”, da der blev antændt pyroteknik på tribunen. Såfremt der antændes fyrværkeri/pyrotekniske 
artikler skal der på forhånd være indhentet tilladelse fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor 
fyrværkeriet/pyrotekniske artikler skal anvendes. 
 
Instansen bemærker, at der i AC Horsens’ 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 ikke 
behandlede indberetninger vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes AC Horsens. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og på den baggrund 
har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 7.500. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles AC Horsens en bøde på kr. 
7.500, 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 24. maj 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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