KENDELSE
Afsagt den 19. november 2015
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Viborg FF – Brøndby IF, afviklet 18. oktober 2015
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 18. august 2015 blev ALKA Superligakampen Viborg FF – Brøndby IF spillet på
Energi Viborg Arena. Kampen sluttede 2-0 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 to gange i løbet af kampen blev antændt
henholdsvis en røgbombe og et romerlys fra Brøndby IF’s fanafsnit.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i forbindelse med Brøndby IF’s scoring i det 52. minut blev antændt én røgbombe i
Brøndbys fanafsnit.
At der i forbindelse med Brøndby IF’s scoring i det 80. minut blev antændt ét romerlys i
Brøndbys fanafsnit.
REDEGØRLSE FRA VIBORG FF
Viborg FF 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 Brøndby-afsnittet blev brændt pyroteknik af to gange og af
samme person.
At der var små 900 Brøndby tilhængere på besøg og alle blev visiteret ved indgangen og
det hele forgik i god ro og orden. Stadion var tjekket igennem inden portene blev åbnet
(Tribune, toiletter og skraldespande).
At personen, som antændte pyroteknikken blev taget på video og set af Politiet, som
efterfølgende efter kampen tog ham og sigtede ham.
At Viborg FF havde taget alle de nødvendige foranstaltninger og mener derfor ikke, at
klubben kan drages til ansvar for det indberettede.
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 hændelserne, som dommeren har indberettet, kan bekræftes.
At det skal bemærkes, at det med assistance fra Viborgs kontrollørkorps lykkedes for
Brøndby IF’s medrejsende kontrollører at få fat i den ene gerningsmand til affyring af
romerlys. Denne person blev efterfølgende overdraget til politiet.
At som forberedelse til selve kampen har Viborg FF, Brøndby IF og politiet har haft tæt
kontakt med henblik på at skabe de bedste rammer og søge at afhjælpe de udfordringer,
der altid er når så mange mennesker kommer til en kamp. Brøndby IF var som en del af
denne forberedelse på besøg i Viborg, hvor Brøndby IF udover sikkerhedschef Mickel
Lauritsen medbragte klubbens fankoordinator. Ved dette møde blev alle delelementer
blev gennemgået og fra begge klubbers side har der været tale om, at man har strakt sig
ekstraordinært for at få alle detaljer med i forberedelserne. Dertil har der, som ovennævnt,
været en løbende dialog og alle udfordringer/opgaver er blevet kigget igennem, så alle
var bedst muligt klædt på til denne kamp. Efter Brøndby IF’s mening har alle gjort et
eksemplarisk og stort stykke arbejde, og det er vanskeligt at se hvordan det skulle være
gjort anderledes eller bedre.
At Viborg FF og Brøndby IF har begge både før, under og efter kampen leveret et produkt,
der igen er med til at videreudvikle måden man planlægger og afvikler fodboldkampe
på. Kampen i sig selv, blev afviklet i gode og trygge rammer, og ingen hændelser fik
indflydelse på selve fodboldspillet. Med tanke på de udfordringer der har ligget førhen og
de udfordringer der også lå til denne kamp, så blev kampen afviklet på et højt
sikkerhedsmæssigt niveau og det er svært at se, hvordan det skulle have været gjort
anderledes eller bedre.
At i forhold til denne kamp var der før, under og efter kampen reelt set ingen
problematikker der skulle håndteres fra et sikkerhedsmæssigt aspekt. Som til Brøndby IF’s
kamp i både Århus og det seneste opgør i Viborg, så er samarbejdet, dialogen og
forberedelsesfasen omkring kampene fra både klubber og fans side, for Brøndby IF et
lysende eksempel på, at den måde at arbejde på, lykkedes langt hen ad vejen, og at det
er den retning man skal kigge og ikke kun tænke i form af straffe.
At fra Brøndby IF’s side kan denne afvikling kun betegnes som en succes.
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 Brøndby IF havde ansvaret
for, i det specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Viborg FF, der afbrændte pyroteknik
under kampen.
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 Brøndby IF’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 Brøndby IF 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 Brøndby IF’s 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 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. 17.500.
****
Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, afsnit 9, tildeles Brøndby
IF en bøde på kr. 17.500, 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 19. november 2015
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

