KENDELSE
Afsagt den 07. maj 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF – FC København, afviklet 15. april 2018
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 15. april 2018 blev ALKA Superligakampen Brøndby IF – FC København spillet på Brøndby Stadion i
Brøndby. Kampen sluttede 2-1 til Brøndby IF.
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 flere gange i løbet af kampen blev antændt pyroteknik af Brøndby IF’s
fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der før kickoff ved indløb blev antændt 2 romerlys fra Brøndby IF’s fanafsnit.
At der i det 16. minut blev afbrændt 15-20 romerlys i Brøndby IF’s fanafsnit.
At der i det 56. minut blev antændt 1 romerlys samt kastet et kanonslag fra Brøndby IF’s fanafsnit.
At der i det 65. minut blev antændt 1 romerlys i Brøndby IF’s fanafsnit.
At der i det 77. minut blev antændt minimum 5 romerlys i Brøndby IF’s fanafsnit.
At der i det 91. minut blev antændt 6 romerlys i Brøndby IF’s fanafsnit.
At der efter kampen blev antændt 5 romerlys i Brøndby IF’s fanafsnit.
At ingen af episoderne skabte unødigt spilstop.

REDEGØRELSE FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen, og havde følgende bemærkninger:
At Brøndby IF kan bekræfte, at det som dommeren har noteret, i store træk stemmer overens med det der
blev observeret af Brøndby IF.
At det skal nævnes at Brøndby IF mener at det kanonslag der blev affyret i det 56. minut mens at være affyret
på bagsiden af trappetårn 25/26 og eventuelt kastet ind udefra hvilket også blev observeret af to af Brøndby
IF’s kontrollører.
At Brøndby IF tager skarp afstand til affyring af pyrotekniske midler.

At det er Brøndby IF’s opfattelse, at de sikkerhedsmæssige forhold på dagen var lavet med en god virkning,
og at der var sat ekstra mandskab af til visitering i de sydlige områder.
At på trods af at FCK ikke måtte have tilskuere til kampen, så blev der observeret enkelte personer som kunne
have tilknytning til FCK’s fans.
At der i det 11. minut blev fjernet to gæster som havde tydelig tilknytning til FCK, hvilket foregik uden
problemer.
At det er Brøndby IF’s opfattelse at det lykkedes at afvikle kampen i en rigtig god og rolig atmosfære.
At alle gæster kom ind til tiden selvom der var over 25000 tilskuere til kampen.

FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Lars W. Knudsen
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 2017-2018 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 på baggrund af dommerindberetning og Brøndby IF’s redegørelse, at
Brøndby IF ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, da der under kampen blev
antændt pyroteknik i strid med §12.1
Instansen bemærker, at der i Brøndby IF’s tilfælde er tale om 17. tilfælde i relation til overtrædelse af ”Cirkulære
om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, samt at dette er den 20. indberetning instansen
sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret, der kan tilregnes Brøndby
IF.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 55.000.
****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 16.1, tildeles Brøndby IF en bøde på kr.
55.000, 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 07. maj 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

