KENDELSE
Afsagt den 20. april 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF – Randers FC, afviklet 13. marts 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 13. marts 2016 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – Randers FC spillet på Brøndby Stadion.
Kampen sluttede 1-0 til Brøndby IF.
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 under kampen blev kastet en lighter på banen, og at der efter slutfløjtet
var en baneløber på banen.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i det 72. minut fra Brøndby IFs fanafsnit blev kastet en lighter på banen i forbindelse med et hjørnespark
til Randers FC.
At der efter slutfløjtet løb en baneløber ind på banen. Baneløberen løb ind til en spiller for at "lykønske" denne
med sin scoring. Baneløberen blev efterfølgende hurtigt guidet ud af vagterne.
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 Brøndbys IFs sikkerhedschef kan bekræfte, at det som dommeren observerede, stemmer overens med det
faktiske, med den undtagelse, at der ikke ved gennemgang er set noget lighterkast på banen.
At selve afviklingen af kampen foregik som følger:
•
•
•

Grundig visitation i alle indgange, med det største fokus rettet mod samtlige indgange.
I forbindelse med visitation blev der fjernet enkelte genstande så som pyroteknik fra specielt indgang
C, og de involverede personer blev registreret og efterfølgende overdraget til politiet.
At der i forbindelse med afslutningen af kampen, efter en fast sikkerhedsplan, blev placeret kontrollører
der dækker banehegnet, for at sikre det mod netop baneløbere. Dertil var der, som normalt, sat et
særligt hold af til at tage hånd om evt. baneløbere, så en evt. baneløber vil blive fjernet hurtigst muligt,
så sikkerheden omkring spillere og dommere aldrig vil komme i fare.

At det lykkedes en enkelt person at hoppe over hegnet og nå hen til Brøndbys spillere. Med det samme
personen hoppede over hegnet, blev holdet af kontrollører iværksat og fik fat i vedkommende da han nåede
spillerne. Situationen var derfor hurtigt under kontrol og standset, hvorfor ingen blev generet eller på anden vis
følte utryghed.

At personen blev bortvist fra stadion, og vil modtage karantæne og en afgift fra Brøndby IF. Efterfølgende blev
han overleveret til politiet. Brøndby IF har på baggrund af denne episode gennemgået sikkerhedsprocedurer
og forhøjer beredskabet omkring banen, men ser samtidig positivt på, at beredskabet og klubbens
sikkerhedsplan med, hurtigt, at få fat på en evt. baneløber, lykkedes og lykkedes før en risiko situation opstod.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (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 HerreDM med en redegørelse for, hvordan Fodboldens disciplinærinstans ville behandle blandt andet overtrædelser
af Cirkulære om Sikkerhed og Orden på stadions.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at Brøndby IF ikke har levet op til punkt 1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og
orden op stadions”, da der blev kastet en lighter på banen, og der kom en baneløber ind på banen.
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om et syvendegangs 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. 35.000.
****
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.
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 20. april 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

