KENDELSE
Afsagt den 11. maj 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF – F.C. København, afviklet 17. april 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Anden påskedag den 17. april 2017 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – F.C. København spillet på Brøndby
Stadion. Kampen sluttede 1-0 til F.C. 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 kontinuerligt under hele kampen blev antændt pyroteknik i såvel Brøndby
IF’s som F.C. Københavns fanafsnit. Endvidere blev der i kampens 64. minut fra Brøndby IF’s fanafsnit kastet rotter
på banen efter F.C. Københavns spillere.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der blev konstateret brug af pyroteknik løbende under hele kampen samt en enkelt episode med kasteskyts
mod en F.C. København-spiller i forbindelse med afvikling af et hjørnespark nær Brøndbys fanafsnit
(Sydtribunen).
At det skal nævnes, at brugen af pyroteknik blev observeret kontinuerligt under hele kampen af så mange
omgange, at det ikke var muligt at notere samtlige minuttal uden at miste fokus på at dømme kampen! Det
blev alene til sammentælling af antal og i hvilke tilskuerafsnit brugen af pyroteknik blev anvendt.
At der fra Brøndby IF’s fanafsnit blev observeret følgende:
26 romerlys antændt i 1. halvleg
1 kanonslag antændt ved pausen, som vurderes til fare for omgivelserne
2 kanonslag antændt lige ved begyndelsen af 2. halvleg, som vurderes til fare for omgivelserne
11 gule røgbomber ved begyndelsen af 2. halvleg
3 døde rotter brugt som kasteskyts mod en F.C. København-spiller ved hjørnespark i 64. minut.
Fra F.C. Københavns fanafsnit blev observeret følgende:
4 romerlys antændt i 1. halvleg
Lettere brand opstået i 1. halvleg og afhjulpet med brandslukkere på "øvre" afsnit
25 romerlys antændt, da F.C. København-spillerne løb på banen lige før begyndelsen af 2. halvleg
23 romerlys antændt i 2. halvleg
9 romerlys antændt efter kampens afslutning.
REDEGØRELSE 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 IF’s sikkerhedschef kan bekræfte, at det som dommeren observerede, i store træk stemmer overens
med det der ved selvsyn blev observeret. Dog kan Brøndby IF ikke anerkende påstande omkring affyrede
kanonslag, idet der ikke blev affyret kanonslag på nogen tilskuerafsnit noget sted på stadion. De kanonslag der
hørtes under kampen var ikke mulige at spore indenfor på stadion. Det vurderes at de affyrede kanonslag blev
affyret udenfor stadion.
At til denne kamp, havde F.C. København fået tildelt et tilskuerafsnit(udebaneafsnit) på nedre Nord tribune og
øvre nord, i alt 1.500 pladser.
At i den resterende del af nordtribunen, var der adgang for andre tilskuere, heraf primært tilskuere med
tilhørsforhold til Brøndby IF. Imellem udebaneafsnittet og de øvrige afsnit var der afspærret og oprettet en
”buffer” zone med afspærring af både kontrollører og fysisk afspærring. Dertil var øvre Nord tribune lukket på
dagen som følge af den spænding der forelå til denne kamp. Alle tiltag, så der ikke var mulighed for at fans i
udebaneafsnittet kunne komme i kontakt med hjemmeholdets fans inde på stadion.
At der derudover var 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 F.C. 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. Derudover var til denne kamp opsat 350 meter
ekstra hegn, der igen skulle assistere med at give politi og stadionsikkerhed de bedste betingelser for at arbejde.
Disse var afblændet, så der ikke kunne ses igennem, hvilket har vist sig effektivt, idet det lægger en dæmper på
eventuelle provokationer mellem de to holds fans. Derudover var selve udebaneafsnittet sikret med opsatte net
og afblænding på hegn, så indrækning af ulovlige effekter og lignende 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 IF specialteams af kontrollører, der gik patrulje udenfor stadion ved Brøndby IF’s egen
endetribune, 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 IF, at få fat i adskillige personer, der
positivt kunne sættes i forbindelse med affyring af de pyrotekniske artikler. Disse blev overdraget til
politiet og kan yderligere se frem til et efterspil fra Brøndby IF.
Dertil arbejdes der pt. sammen omkring at udfinde yderligere personer fra begge ender, der kan
pålægges karantæner og eventuelt politianmeldelser. Flere personer er identificeret og vil i nærmeste
fremtid modtage afgifter og karantæner.

At Brøndby IF efterfølgende, via overvågning på stadion, har udfundet og straffet de pågældende personer,
der var involveret i handlingen omkring rottekast. Disse personer har modtaget karantæne og en afgift, og vil
dertil skulle stå til ansvar overfor politiet.
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 tager deres ansvar meget alvorligt på dette område og har som den eneste
klub taget initiativ til at forsøge at finde alternative, sikkerhedsmæssige og lovlige pyrotekniske artikler, der
fremadrettet vil kunne bruges på tribunerne.
At Brøndby IF forud, under og efter kampen har arbejdet meget tæt sammen med klubbens 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 en god sikkerhedsmæssig afvikling af kampen inde på stadion.
REDEGØRELSE 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 normalt altid selv til stede til disse kampe, og da den samtidig var udtaget
som en højrisikokamp i Divisionsforeningens regi, skal sikkerhedschefen være der.
At sikkerhedschefen observerede de samme ting som dommeren gjorde, så de erklærer sig enige i det
indberettede.
At F.C. København op til denne kamp i lighed med alle de tidligere kampe mod BIF havde, haft en del formøder,
hvor selve planlægningen og afviklingen blev gennemgået og der blev lavet aftaler om: hvordan der skulle
visiteres, afgang fra København, ankomst til stationen og selve gåturen fra stationen til stadion, møder med
politiet, og selve opbygningen af afsnit til visitationszoner og hvordan det skulle stilles op, så F.C. København
kunne tjekke alles identitet via klubbens FCK AWAY udstyr.
At F.C. København selv havde medbragt 60 kontrollører, der var med til at kontrollerer eget udebaneafsnit.
Brøndby IF havde afsat 15 mand til visitation af de fans fra F.C. København der kom til kampen. Det så ud til, at
der blev visiteret grundigt hele vejen rundt, hvilket sikkerhedschefen kunne følge på deres overvågningsudstyr
fra kommandocentralen, hvor han var placeret. Sikkerhedschefen har tidligere beskrevet hvordan fansene
blandt andet kan finde på, at pakke et romerlys ind i et kondom og tage det med ind gemt i en af åbningerne
på kroppen. Det ville kræve en visitation i stil med dem der foretages i et fængsel, hvis man skulle finde noget
disse steder.
At F.C. København virkelig gør alt hvad de kan for, at dette ikke skal ske, og alligevel sker det hver gang.
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØREN
Divisionsforeningen havde til kampen påsat sikkerhedsobservatør, og hans rapport er tilgået Fodboldens
Disciplinærinstans.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Stephan Schors
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 2016-2017 udsendte Fodboldens Disciplinærinstans skriftlige retningslinjer til klubberne i HerreDM 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
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere F.C. København havde ansvaret for, i det
specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Brøndby IF, der kontinuerligt under hele kampen antændte
pyroteknik.
Fodboldens Disciplinærinstans finder, ud fra de trufne foranstaltninger før kampen, herunder stadions indretning
som DBU er bekendt med, at der var reserveret et tilskuerafsnit forbeholdt udeholdet F.C. Københavns 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 baggrund af dommerindberetningen, Brøndby IF’s og F.C.

Københavns redegørelse samt sikkerhedsobservatørens rapport F.C. København objektivt udebaneansvar, jf. §
14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for de af dommeren indberettede episoder fra
udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i F.C. Københavns tilfælde er tale om et femtegangstilfælde i relation til
overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at dette er
den ottende indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser
af cirkulæret, der kan tilregnes F.C. København.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 75.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles F.C. København en bøde på
kr. 75.000, jf. DBU’s Love § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).
Kendelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen
af kendelsen, jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1.
Brøndby, den 11. maj 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

