
KENDELSE 
 

Afsagt den 23. december 2016 
 

af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

AGF – F.C. København, afviklet 11. december 2016 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 11. december 2016 blev ALKA Superligakampen AGF – F.C. København spillet på Ceres Park i 
Aarhus. Kampen sluttede 1-0 til FC København. 
 
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt 
angår kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen. 
 
Af indberetningen fremgår det, at der før og under kampen i alt blev antændt 6-7 romerlys i AGF’s fanafsnit, og 
at der før under og efter kampen i alt blev antændt 9 romerlys i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der før kampstart blev antændt 4-5 romerlys i AGF’s fanafsnit. 
 
At der før kampstart blev antændt 2 romerlys i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 10. minut blev antændt 2 stk. romerlys i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 46. minut blev antændt 4 stk. romerlys i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At der i kampens 73. minut blev antændt 2 stk. romerlys i AGF’s fanafsnit. 
 
At ved slutfløjtet blev der tændt 1 stk. romerlys hos FCK fanafsnittet. 
 
At ingen af ovenstående hændelser havde indflydelse på kampens afvikling. 
 
 
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 i de, af kampens dommer nævnte tidspunkter, blev anvendt pyroteknik i både 
udebaneafsnittet og hjemmebaneafsnittet. 
 
At der både i både ude- og hjemmebaneafsnittet blev anvendt pyroteknik. Inden kampen var der pyroteknik i 
begge afsnit, og på enkelte tidspunkter i kampen blev der igen anvendt pyroteknik. Ingen kom til skade, og 
ingen lys blev kastet fra sig ved de nævnte episoder. 
 
At kampen generelt blev afviklet med godt humør på tribunerne. 
 



At inden kampen fik AGF koordineret indsatsen på tribunen med spotterne fra F.C. København, og de kunne 
videregive flere gode informationer med stor betydning for det arbejde der skulle udføres. Ligeledes var AGF 
op til kampen godt forberedt på baggrund af de informationer AGF modtog fra politiet. 
 
At alle blev visiteret grundigt ved indgang til Ceres Park, og der var sat ekstra bemanding på til visitation. AGF 
fik pågrebet en enkelt i udebaneafsnittet der forsøgte at medbringe pyroteknik. 
 
At op til kampen blev alle tribunerne kontrolleret af flere personer. 
 
At under anvendelsen af pyroteknik vurderede AGF’s sikkerhedschef i samråd med politiets repræsentant, at 
der ikke skulle skrides ind på tribunen, da dette umiddelbart ville udgøre en sikkerhedsrisiko for både vagter og 
fans. Affyringen af romerlys forløb stille og roligt. 
 
 
REDEGØRLSE FRA F.C. KØBENHAVN 
 
F.C. København har været foreholdt dommer dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for 
de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger: 
 
At F.C. Københavns sikkerhedschef kan bekræfte, at det som dommeren indberettede også stemmer overens 
med F.C. Københavns egne observationer, da sikkerhedschefen efterfølgende har fået oplyst det samme fra 
de medrejsende kontrollører. 
 
At AGF havde en rigtig god visitation, da det var dem der stod for denne del af arrangementet. F.C. København 
havde selv medbragt ni kontrollører til at være med til at holde styr på klubbens egne fans, samt klubbens 
FCKAWAY. 
 
At det er selvfølgelig beklageligt, at der er tændes romerlys, men det havde heldigvis ingen indflydelse på selve 
afviklingen af kampen, da den ikke blev afbrudt. 
 
At F.C. København forsøgte, at finde frem til de skyldige, men det er endnu ikke lykkedes. 
 
At der var en rigtig god stemning på tribunen og stor samarbejdsvilje fra AGF’s sikkerhedschef, da der 
efterfølgende skulle laves en lille fejring af en spiller, der havde sidste kamp for F.C. København. 
 
At sikkerhedschefen i samarbejde med AGF’s sikkerhedschef havde gennemgået hvad der skulle ske på dagen, 
da de var til samme møde i weekenden inden i Herning. Her var deres formøde rigtig godt og konstruktivt, og 
det meste blev aftalt, så optakten var på plads inden kampen gik i gang. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og 
Kim Høg Madsen 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 2016-2017 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, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af 
cirkulæret. 
 
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at AGF ikke har levet op til § 1.1 jf. i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden 
op stadions”, da der blev før kampen og i kampens 73. minut blev tændt pyroteknik i AGF’s fanafsnit i strid med 
§ 11.1. 
 
Instansen bemærker, at der i AGF’s tilfælde er tale om et fjerdegangstilfælde i relation til overtrædelse af 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er den syvende 



indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, 
der kan tilregnes AGF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den 
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 30.000. 
 
 

**** 
 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 1.1, tildeles AGF en bøde på kr. 30.000, jf. 
DBU’s Love, § 30.1 a) 3.      
 
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2 
uger efter modtagelsen. 
 
 

Brøndby, den 23. december 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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