
 

 
 

KENDELSE 
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af 
 

Fodboldens disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

Brøndby IF – F.C. København, afviklet 8. november 2015 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 8. november 2015 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – F.C. København 
spillet på Brøndby Stadion. Kampen sluttede 0-0. 
 
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 både før, under og efter kampen blev afbrændt 
pyroteknik blandt såvel Brøndby IF’s fans som F.C. Københavns fans, og at kampen måtte 
afbrydes i otte minutter på grund af afbrænding af pyroteknik blandt Brøndby IF’s fans. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende episoder i de to klubbers fanafsnit: 
 
Brøndby IF: 
Ved indløb ca. 50 romerlys + hvide stjernelys (ikke et målbart antal, men 
 langt over 200) 
1. min.  1 romerlys 
14. min. Kast med halvfyldt ølkrus kastet mod sparkeren af hjørnespark 
26. min. 3 romerlys 
46. min. ca. 50 gule fakler, hvilket medførte kampafbrydelse på otte 
 minutter 
97. min. 1 romerlys 
101. min. 1 romerlys 
Efter kampen 1 romerlys 
 
F.C. København: 
Ved indløb ca. 100 romerlys, hvor ca. 10 kom på banen. 2 raketter affyret 
 + 2 kanonslag 
1. min. 2 romerlys 
3. min. 1 romerlys 
22. min. 3 romerlys 
28. min. 1 romerlys 
40. min. 2 romerlys 
Ved indløb til 2. halvleg ca. 100 hvidelys + 2 kanonslag, 1 rørbombe 
60. min. 4 hvideromerlys 
65. min. 2 romerlys 
70. min. 2 romerlys 
76. min.  1 romerlys 
86. min.  6 romerlys 
88. min.  2 romerlys 
90. min.  2 romerlys 



 

93. min. 4 romerlys 
 
 
REDEGØRLSE FRA BRØNDBY IF 
 
Brøndby IF 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 Brøndby IFs sikkerhedschef kan bekræfte, at det som dommeren observerede, i store 
træk stemmer overens med det der ved selvsyn blev observeret.  
 
At til denne kamp, havde F.C. København fået tildelt et tilskuerafsnit(udebaneafsnit) på 
nedre Nord tribune og øvre nord, i alt 1.400 pladser. 
 
I den resterende del af nordtribunen, hvilket også gælder for øvre nord tribune, var der 
adgang for andre tilskuere, heraf primært tilskuere med tilhørsforhold til Brøndby. Imellem 
udebaneafsnittet og de øvrige afsnit var der afspærret og oprettet en ”buffer” zone med 
afspærring af både kontrollører og fysisk afspærring. Begge dele, så F.C. Københavns 
medrejsende tilskuere kunne se kampen uden forstyrrelse fra øvrige tilskuere.  
 
Der var således ingen mulighed for at fans i udebaneafsnittet kunne komme i kontakt med 
hjemmeholdets fans inde på stadion.  
 
At der derudover var, ganske som sædvanligt, afsat et større antal kontrollører til opgaven, 
hvor der udenfor stadion var opstillet særligt indgangsparti til F.C. Københavns fans, der 
kunne imødekomme deres AWAY-system. Dertil var der afsat et mere end passende antal 
kontrollører til at stå for opgaven med visitation, af de medrejsende FC København fans.  
 
At der udenfor stadion var opsat hegn efter nøje samtaler med politiet og F.C. København, 
der igen adskilte de medrejsende F.C. København fans fra alle andre tribuneafsnit. Disse 
var afblændet, så der ikke kunne ses igennem, hvilket har vist sig effektivt, idet det lægger 
en dæmper på evt. provokationer mellem de to holds fans. Derudover var selve 
udebaneafsnittet sikret med opsatte net og afblænding på hegn, så indrækning af 
ulovlige effekter og lign. blev besværliggjort mest muligt.  
 
At der derudover på forhånd var opsat skilte med retningsvisning til de to holds fans, hvilket 
ligeledes var meddelt via Brøndby IF’s egen hjemmeside, politiets pressemeddelelse og via 
F.C. Københavns hjemmesider.  
 
Dertil havde Brøndby specialteams af kontrollører, der gik patrulje udenfor stadion ved 
Brøndbys egen ende tribune, så muligheden for at kunne række ulovlige genstande ind, 
eller kaste genstande over hegnet var besværliggjort i stor udstrækning.  
 
I den modsatte ende, hvor F.C. Københavns tilskuere opholdte sig, var det F.C. 
Københavns kontrollører, der stod for kontrollen.  
 
At selve afviklingen af kampen foregik som følger:  
 
- Grundig visitation i alle indgange, med det største fokus rettet mod samtlige indgange på 
grund af kampens betydning og tidligere erfaringer.  
- I forbindelse med visitation blev der fjernet pyroteknik og andre ulovlige genstande fra 
specielt indgang I og C, og de involverede personer blev registreret og efterfølgende 
overdraget til politiet.  
- I løbet af kampens afvikling blev der fra begge holds tilskuere affyret et antal pyrotekniske 
artikler. Via overvågning og ved kontrollørernes hjælp lykkedes det for Brøndby, at få fat i 
et adskillige personer, der positivt kunne sættes i forbindelse med affyring af de 
pyrotekniske artikler og hærværk fra begge holds fans. Disse blev overdraget til politiet og 
kan yderligere se frem til et efterspil fra Brøndby.  
- Dertil arbejdes der pt. sammen omkring at udfinde yderligere personer fra begge ender, 
der kan pålægges karantæner og evt. politianmeldelser. Flere personer er identificeret og 
vil i nærmeste fremtid modtage afgifter og karantæner. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set 



 

til kampen, men at det samtidig skal påpeges, at der forud for kampen blev taget alle 
tænkelige forholdsregler omkring kampen og at Brøndby IF har gjort alt muligt for at dette 
derby blev afviklet i en god og rolig atmosfære med fodbolden og sikkerhed i højsædet.  
 
Brøndby IF arbejde her meget tæt sammen med vores fans, politiet og F.C. København, 
der fra alle parters side bidrog til at dette derby på trods af de nævnte hændelser må 
betegnes som et roligt og godt gennemført derby mellem de to klubber. 
 
 
REDEGØRLSE FRA F.C. KØBENHAVN 
 
F.C. København 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 F.C. Københavns sikkerhedschef selv var til stede på stadion, kan han bekræfte, at 
dommerenes observationer stemmer meget godt i overensstemmelse med hans 
observationer. 
 
At F.C. København havde flere forudgående møder med politiet og Brøndby IFs 
sikkerhedschef omkring afviklingen af denne kamp. 
 
At F.C. København havde medbragt 61 kontrollører til denne kamp for, at dække det 
område som Brøndby IF havde stille til rådighed til F.C. København. Brøndby IF stillede otte 
kontrollører til at visiterer de gæster der kom fra F.C. København, hvilket så ud til at være 
meget grundig.  
 
At alle var medlemmer af FCK AWAY-klubben. F.C. København tjekkede alle inden de fik 
adgang til afsnittet. F.C. København var af den årsag sikre på, at der ikke var personer der 
var kommet ind, som ikke var med i denne medlemsklub, og at de ikke var dømt ude 
grundet en karantæne. 
 
At det godt kan være, at alle mener at man skal tage dem der åbenlyst står og vifter med 
et romerlys, ved banehegnet. Det kan være en yderst farlig opgave da flammens 
temperatur ligger på et sted mellem 800 og 1200 grader. Det er med andre ord livsfarligt 
og med stor risiko for eget helbred, at forsøge at tage fat i en af dem. 
 
At de gange det er muligt, så forsøger F.C. København at finde dem i en pause eller når 
de skal på toilettet. Når de står så tæt kan det være meget svært at identificerer hver 
enkelt. 
 
 
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 Brøndby IF ikke har levet op til punkt 1 i 
”Cirkulære om Sikkerhed og orden op stadions”, da der flere gange i løbet af kampen blev 
antændt pyroteknik på tribunen, hvilket blandet andet medførte en kampafbrydelse på 
otte minutter. Disciplinærinstansen finder det skærpende, at der er tale om organiserede 
overtrædelser af cirkulærets bestemmelser. 
 
Det fremgår af Fodboldens disciplinærinstans’ kendelse af 24. marts 2015 vedrørende 



 

kampen mellem F.C. København og Brøndby IF den 8. marts 2015, at Fodboldens 
disciplinærinstans overvejede, om det var nødvendigt at anvende andre sanktioner end 
bøde for at få stoppet de kontinuerlige overtrædelser af Cirkulæret. På daværende 
tidspunkt fandt Fodboldens disciplinærinstans imidlertid ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for 
dette. Siden er Brøndby IF blev straffet for otte overtrædelser af Cirkulæret. Omfanget af 
overtrædelserne er markant størst ved såkaldte højrisikokampe. Fodboldens disciplinær-
instans konstaterer, at Brøndby IF særligt i forbindelse med højrisikokampe fortsat ikke 
iværksætter effektive tiltag for at komme problemet med afbrænding af pyroteknik m.v. 
på stadions til livs, herunder intensiveret visitering m.v. Fodboldens disciplinærinstans 
indskærper derfor over for Brøndby IF, at det må forventes, at andre sanktioner end bøder 
vil blive bragt i anvendelse over for Brøndby IF i alvorlige gentagelsestilfælde. 
 
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et femtegangs tilfælde i 
relation til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2015/16, 
samt at instansen i sæsonen 2014/15 behandlede 15 indberetninger vedrørende 
overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Brøndby IF. 
 
Fodboldens disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde 
og på den baggrund har fastsat sanktionen til en bøde på kr. 125.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 1, tildeles Brøndby 
IF en bøde på kr. 125.000, 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 21. januar 2016 
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne 
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