KENDELSE
Afsagt den 11. april 2017
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
F.C. København – Brøndby IF, afviklet 19. februar 2017

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 19. februar 2017 blev ALKA Superligakampen F.C. København – Brøndby IF spillet i Telia Parken i
København. Kampen sluttede 0-0.
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 fire gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik i F.C. Københavns
fanafsnit.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der i kampens første minut blev tændt ca. 40 romerlys i FCK-afsnittet. I samme minut blev der tændt en blå
røgbombe på øvre B afsnit.
At i kampens 34. minut blev der tændt et enkelt romerlys i FCK-afsnittet.
At i kampens 36. minut blev der tændt to romerlys i FCK-afsnittet.
At i kampens 46. minut blev der tændt 17 romerlys i FCK afsnittet.
At intet af ovenstående skabte spilstop.
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 selve optakten til kampen blev lidt anderledes end først ventet, da Brøndbys supporterer valgte at boykotte
kampen.
At Divisionsforeningen ellers havde udstukket en del kontrolopgaver i forhold til Brøndbys supporterer, som F.C.
København var klar til at håndtere. Det blev udført i et meget mindre format, da der næsten ingen supportere
var inde og se kampen fra Brøndby IF.
At F.C. Københavns sikkerhedschef ikke har så meget at sige til dommerens indberetning, da han selv oplevede
de samme ting.
At som noget nyt havde F.C. København fornøjelsen af, at der til denne kamp var påsat to
sikkerhedsobservatører, så de kunne se om F.C. København fulgte de retningslinjer der var udstukket.

At på selve kampdagen havde F.C. København gennemgang af alle tribunerne tidligt på dagen af nogle af
klubbens bedste kontrollører, så selve gennemsøgningen af stadion ikke skulle svigte, hvis der kom forhindringer
i vejen, når de resterende kontrollørerne mødte ind til kampen. F.C. Københavns almindelige kontrollører lavede
en let gennemgang af tribunerne da de mødte ind, så det hele fik en lille ekstra tur.
At F.C. København havde rigtig mange folk på til denne opgave, ca. 350 mand. Samt yderligere 20 mand fra
Brøndby IF’s kontrollørkorps, der var med til at hjælpe, så der ikke kom nogle ind på andre afsnit end hvor de
havde billet til.
At alle blev visiteret på B-tribunen, hvor der var lys og røg fra. Det er selvfølgelig meget beklageligt, da F.C.
København gjorde hvad de kunne for, at det ikke skulle ske. Det frustrerer også kontrollørerne, at der slipper
noget igennem når de bruger så megen tid og resurser på at visitere alle der kommer ind på afsnittet.
At der ud over dette ikke var nogle hændelser, som sikkerhedschefen observerede.
RAPPORT FRA SIKKERHEDSOBSERVATØREN
Divisionsforeningen havde til kampen påsat to sikkerhedsobservatører til kampen, og deres rapport er tilgået
Fodboldens Disciplinærinstans.
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 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
vil anse enhver afbrænding af fyrværkeri inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af
cirkulæret.
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, F.C. Københavns redegørelse
og sikkerhedsobservatørernes rapport, at F.C. København ikke har levet op til § 1.1 jf. i ”Cirkulære om Sikkerhed
og orden op stadions”, da der fire gange i løbet af kampen blev tændt pyroteknik i F.C. Københavns fanafsnit i
strid med § 11.1.
Instansen bemærker, at der i F.C. Københavns 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 tiende 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. 45.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion”, § 1.1, tildeles F.C. København en bøde på kr.
45.000, jf. DBU’s Love, § 30.1, nr. 3, jf. § 30.1, a).

Afgørelsen kan skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens Appelinstans inden to uger efter afsendelsen,
jf. DBU’s Love § 31.3, nr. 1.
Brøndby, den 11. april 2017
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

