KENDELSE
Afsagt den 21. december 2016
af
Fodboldens disciplinærinstans
i sagen
Lyngby BK – F.C. København, afviklet 26. november 2016

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Lørdag den 26. november 2016 blev ALKA Superligakampen Lyngby BK – F.C. København spillet på Lyngby
Stadion. Kampen sluttede 1-0 til F.C. København.
Efterfølgende har dommeren, i overensstemmelse med de retningslinjer dommerne er instrueret i for så vidt
kampe i Herre-DM og Landspokalturneringen, foretaget indberetning fra kampen.
Af indberetningen fremgår det, at der to gange i løbet af kampen blev kastet ølkrus på banen mod nogle
modspillere fra Lyngby BK’s fans, og at der én gang blev antændt pyroteknik blandt F.C. Københavns fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At i kampens 11. minut kastede Lyngby BK-fans kastede 10-12 ølkrus på banen imod nogle modspillere, som
fejrede en scoring. Ingen spillere blev ramt.
At i kampen 31. minut kastede Lyngby BK-fans igen nogle få ølkrus på banen imod nogle modspillere uden at
ramme.
At i kampens 46. minut affyrede FC Københavns fans 16 romerlys, hvorpå et stk. blev kastet ind på banen.
Kampen var afbrudt i et minut, inden kampen blev genoptaget.
REDEGØRLSE FRA LYNGBY BK
Lyngby BK 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 Lyngby BK giver dommeren ret i hans observering af de tre hændelser i løbet af kampen.
At i forbindelse med F.C. Københavns scoring til 0-1 i det 11. minut løb F.C. København-spillerne ud til Lyngby
BK’s fans og hoverede i forbindelse med deres scoring. F.C. Københavns spillere løb ud over sidelinjen og fejrede
scoringen, hvilket medførte at 10-12 ølkrus blev kastet mod disse spillere. Dette er på ingen måder acceptabelt,
men man må også huske på, at dette er følelser for fansene og dette så er ren provokation for fansene. Lyngby
BK fik set hvem seks af disse fans var, og disse blev derefter pænt vist ud.
At Lyngby BK i forbindelse med episoden i det 31. minut, desværre kun fik sat ansigt på den ene af disse fans,
som også blev vist ud af stadion.
At FC Københavns fans i det 46. minut affyrede 16 romerlys i forbindelse med, at de ville have fokus på et banner
imod DBU.

At Lyngby BK til kampen havde en rigtig god dialog med F.C. Københavns sikkerhedskorps og sikkerchef, og
F.C. København stillede op med 43 vagter, for at der var så mange som overhovedet muligt, der havde
kendskab til deres fans. Lyngby BK er desværre ikke blevet informeret om, hvad F.C. København efterfølgende
vil gøre med disse fans. Lyngby BK havde samtidig i forbindelse med denne kamp, fået ekstra visitation på og
alle blev visiteret inden de kom ind. Det er derfor en gåde, hvordan de alligevel har formået at få romerlys med
ind, da Lyngby BK har taget alle de sikkerhedsforanstaltninger man kan inden sådan en kamp. Inden kampen
var der et sikkerhedsmøde med F.C. København og deres SLO i forbindelse med kampen. Lyngby BK havde i to
nætter op til kampen en hundevagt på, og på selve dagen var der også hundevagt ude og gå stadion. Lyngby
BK’s chef for kampafvikling var selv nede og kigge på indgangene ved indslusning af F.C. Københavns fans og
så, at visitation foregik efter bogen. Derfor er chef for kampafvikling meget overrasket over brugen af romerlys.
Det er dog også værd at bemærke, at der ikke er blevet affyret romerlys på andre tidspunkter i forbindelse med
kampen, som oftest er set når F.C. København har været forbi, men at der ”kun” blev affyret romerlys af i
forbindelse med ”annonceringen” af deres banner mod DBU.
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 kan bekræfte, at det som dommeren indberettede også stemmer overnes
med egne observationer, da han selv var til stede på stadion.
At Lyngby BK havde en god visitation, da det er dem der står for denne del af arrangementet. F.C. København
havde selv medbragt 46 kontrollører til, at være med til at holde styr på klubbens egne fans.
At det selvfølgelig er meget beklageligt, at der er én der smider noget på banen, men der var heldigvis ingen i
nærheden, så det var ikke rettet mod nogle bestemt.
At F.C. København forsøgte at finde frem til den skyldige, men desværre lykkedes det ikke.
At sikkerhedschefen syntes de gjorde en stor indsats for at holde egne fans i ro, og hvis man ser bort fra dette
med lysene lykkedes det til ug.
At F.C. København havde op til kampen været på besøg på Lyngby stadion til et formøde, hvor det hele blev
aftalt, så optakten var på plads inden kampen gik i gang.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, Kim Høg Madsen
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
vil anse enhver afbrænding af pyroteknik inde på stadion, uden forudgående tilladelse, for en overtrædelse af
cirkulæret.
Fodboldens disciplinærinstans vurderer, at det var de tilskuere F.C. København havde ansvaret for, i det
specifikke tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Lyngby BK, der antændte pyroteknik i det 46. minut.
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 denne baggrund F.C. København objektivt udebaneansvar, jf. §
14.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, for den af dommeren indberettede episode fra
udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at der i F.C. Københavns tilfælde er tale om et andengangstilfælde i relation til
overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2016/17, samt at der inden
for de seneste 12 måneder er afsagt syv kendelser 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. 50.000.
****
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. 50.000, jf. DBU’s Love, § 30.1 a) 3.
Afgørelsen kan, jf. DBU’s Love § 31.3 1), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2
uger efter modtagelsen af kendelsen.

Brøndby, den 21. december 2016
På fodboldens disciplinærinstans’ vegne

