
 

 
 

KENDELSE 
 

Afsagt den 24. november 2015 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Randers FC – AGF, afviklet 6. november 2015 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Fredag den 6. november 2015 blev ALKA Superligakampen Randers FC – AGF spillet på 
BioNutria Park Randers. Kampen sluttede 4-1 til Randers FC. 
 
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 AGF’s 
fans, og at kampstart derfor måtte udskydes i 1-2 minutter, og der i løbet af kampen blev 
afbrændt yderligere pyroteknik blandt AGF’s fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der inden kampstart blev afbrændt adskillelige romerlys fra udeholdets afsnit - dette 
forsinkede kampstart med minimum et par minutter. 
 
At der ligeledes blev afbrændt romerlys i minutterne 1, 41 og 73 fra samme afsnit. 
 
At i forbindelse med skadesbehandlinger samt scoringsjubel fra hjemmeholdet spillere, blev 
der kastet en del kasteskyts mod disse spillere - uden at det dog blev vurderet, at spillerne 
blev ramt. Ingen af disse episoder medførte dog kampafbrydelse. 
 
 
REDEGØRLSE FRA RANDERS FC 
 
Randers FC 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 i forbindelse med spillerindløbet til kampen blev der i udebaneafsnittet affyret pyroteknik 
fra de medrejsende AGF fans. Dette gjorde desværre, at kampstart blev udsat 1-2 minutter 
på grund af røg på banen. I løbet af kampen blev der ligeledes anvendt enkelte romerlys i 
udebaneafsnittet. Dette havde dog ingen umiddelbar indvirkning på kampen. 
  
At i forbindelse med AGF-scoring, bliver der kastet en del øl op. Flere af disse lander tæt på 
banen, og enkelte når kort ind på banen. En person bliver senere noteret for disse optøjer. 
 
At i dagene op til kampen, var der god dialog mellem hjemme- og udeholdets 
sikkerhedschefer, gæstende SLO, samt politi, hvilket gav en optimal forberedelse. Randers 
FC er blevet oplyst fra politiet om, at tingene forløb roligt i timerne op til kampen, men at 
der også her blev afbrændt en del pyroteknik, fra de medrejsende AGF fans. 



 

 
At der blev foretaget en god og grundig visitation, hvor der blev fundet flere personer i 
besiddelse af ulovlig pyroteknik. Dertil blev der efter gæsterne var kommet ind, fundet 8-10 
stk. pyroteknik på jorden ved indgangen. 
 
At vagterne inde på stadion, havde flere observationer, i forbindelse med afbrændingerne 
af pyroteknik, men grundet den megen røg, var det meget vanskeligt at identificerer 
folkene bag handlingen. 
  
At ud over det ovennævnte, var der ingen optræk til tumult og ballade og kampen blev 
afviklet i god ro og orden efter omstændighederne, set i lyset af det var et lokalopgør som 
var lagt sent en fredag aften på en J-dag. 
 
 
REDEGØRLSE FRA AGF 
 
AGF 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, at der ved spillerindløb og i de af kampens dommer nævnte tidspunkter 
blev affyret pyroteknik i udebaneafsnittet. 
 
At i forbindelse med spillerindløbet til kampen blev der i udebaneafsnittet affyret pyroteknik 
fra de uofficielles stemningsgruppe. Dette gjorde desværre at kampstart blev udsat 1-2 
minutter på grund af røg på banen. I løbet af kampen blev der ligeledes anvendt 
pyroteknik i udebaneafsnittet. Dog i så lille en skala at det ikke var til gene for hverken 
kamp eller gæster. 
 
At de nævnte kasteskyts i indberetningen er i forbindelse med AGF-scoring, hvor en del 
fans kaster deres øl op i luften af glæde. Det er korrekt at flere lander tæt på banen, men 
mener ikke at dette bør betragtes som kasteskyts, da der aldrig var en hensigt om at 
ramme eller genere spillere, personale eller kampen generelt. Dette var blot et 
glædesudbrud. 
 
At der op til kampen var dialog mellem hjemme- og udeholdets sikkerhedschefer samt 
politi, og efter AGF’s sikkerhedschef vurdering har man forberedt sig så godt som muligt. 
 
At der var en god og grundig visitation, hvor man fandt tre personer i besiddelse af ulovlig 
pyroteknik. 
 
At i forbindelse med affyringerne af det pyrotekniske blev det observeret af både spottere 
og vagterne. Det var dog svært at holde øjnene på de pågældende personer, da de var 
placeret i det øvre afsnit på stadion.  Det var dog meget positivt at der ikke på noget 
tidspunkt blev kastet med pyroteknik i afsnittet. 
 
At ud over det ovennævnte blev kampen afviklet med god ro og orden. 
 
 
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 AGF havde ansvaret for, i 
det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Randers FC, der på grund af 
afbrænding af pyroteknik var skyld i udsættelse af kampstart, samt afbrænding af 
pyroteknik og kast af genstande. 
 
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 AGF’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 AGF objektivt 
udebaneansvar, jf. punkt 9 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, for den af 
dommeren indberettede episode fra udebaneafsnittet.  
 
Instansen bemærker, at der i AGF’s tilfælde er tale om et førstegangs tilfælde i relation til 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, samt at 
instansen i sæsonen 2014/15 behandlede fem indberetninger vedrørende overtrædelser 
af cirkulæret, der kan tilregnes AGF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 35.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles AGF en 
bøde på kr. 35.000, 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 24. november 2015 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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