
KENDELSE 
 

Afsagt den 15. december 2017 
 

af 
 

Fodboldens Disciplinærinstans 
 

i sagen 
 

F.C. København – Brøndby IF, afviklet 5. november 2017 
 
 
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER 
 
Søndag den 5. november 2017 blev ALKA Superligakampen F.C. København – Brøndby IF spillet i Telia Parken i 
København. Kampen sluttede 1-0 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 løbende igennem hele kampen blev antændt pyroteknik i begge 
klubbers fanafsnit. 
 
 
INDBERETNING FRA DOMMEREN 
 
Dommeren indberettede følgende: 
 
At der i F.C. Københavns fanafsnit blev afbrændt pyroteknik på følgende tidspunkter: 
 

1. minut - 2 romerlys afbrændt 
17. minut - 1 romerlys afbrændt 
33. minut - 1 romerlys afbrændt 
46. minut - 1 romerlys afbrændt 
53. minut - 3 romerlys afbrændt 
71. minut - blå røgbombe afbrændt 
88. minut - hvid røgbombe afbrændt 
90. minut - 1 romerlys afbrændt 

 
 
At der i Brøndby IF’s fanafsnit blev afbrændt pyroteknik på følgende tidspunkter: 
 

1. minut - 50 romerlys afbrændt (ved indløb) 
1. minut - 2 romerlys afbrændt 
31. minut - 1 romerlys afbrændt 
37.  minut - 2 romerlys afbrændt 
42. minut - 15 romerlys afbrændt 
49. minut - 1 kanonslag afskudt 
64. minut - 1 romerlys afbrændt 
90. minut - 15 romerlys afbrændt & 1 kanonslag afskudt 

  
 
At ingen af ovenstående hændelser havde indflydelse på kampens afvikling.  
 
 
 
 



 
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 til denne kamp var sikkerheden skærpet yderligere, da Københavns Politi samtidig havde give begge klubber 
et påbud om ikke at bruge flag på pinde til denne og den kommende kamp i februar 2018. F.C. København 
havde gjort rigtig meget ekstra til denne kamp, for at undgå, lys og røg til kampen. 
 
At F.C. København havde forstærket visitationen i begge ender og havde i udebaneafsnittet endda lejet en X-
ray scanner, hvor de kunne tjekke alt der kom ind til udebaneafsnittet. F.C. København tog alle bannere og 
lignende med igennem denne scanner, samt tasker og frakker der var store eller mistænkelige. Politiet fandt 
over 70 romerlys, kanonslag og andre pyrotekniske artikler rundt omkring inden kampen, så den meget effektive 
visitation, var med til, at der var nogle der fik kolde fødder og smed det inden visitationen. 
 
At det antal lys og røg, der var i begge ender, viser også, at det var et reduceret antal i forhold til tidligere opgør. 
Ikke at det ikke stadigvæk er mange, men et begrænset antal. Specielt i F.C. Københavns fanafsnit. 
 
At F.C. København efterfølgende har identificeret en del og givet karantæne for forseelsen. 
 
At F.C. København havde samlet tæt på 400 mand på arbejde denne dag. 
 
At Brøndby IF selv havde medbragt lidt over 50 af egne kontrollører, yderligere havde F.C. København næsten 
80 mand placeret i dette afsnit til, først at udføre den af Divisionsforeningen udstukne sanktion om ID-tjek af alle 
holdt op mod den billet der var købt. Det var 2.500 billetter de havde mulighed for at købe. F.C. København 
havde lavet ti indgangssluser til denne opgave fansene skulle igennem inden de kom til indgangene, hvor de 
blev visiteret. F.C. København havde indkøbt liggeunderlag, der blev lagt ud på jorden, så de havde noget at 
stå på, hvis det blev vurderet, at de skulle visiteres i skoene også. 
 
At F.C. København havde indkøbt og investeret et meget stort beløb, så det er muligt at skubbe tribunen to 
rækker ind og afspærre med to specielt fremstillet net med 10 mm vejer i top og bund, samt er der var vævet 
stålvejre ind i netmaskerne, så det ikke kan brændes over. Dette alene for at sikre mod løb til A-tribunen. 
Leverandøren var ikke færdig med hegnet mod banen, da kampen skulle spilles. Ligeledes satte F.C. 
København et stillads op, der var 330 cm højt, i hele områdets bredde. Der var afskærmet med drape mod de 
to langsider, så der ikke kunne komme provokationer fra disse sider, hvilket var med til at holde en bedre ro og 
orden i udebaneafsnittet. 
 
At F.C. København havde gjort rigtig meget med hegn og afspærring udenfor de forskellige indgange, så de 
kunne lave en god og grundig visitation af alle. 
 
At de observationer, som dommeren har gjort, svarer meget godt i overensstemmelse med F.C. Københavns 
egne observationer. 
 
 
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 kan bekræfte, at det som dommeren observerede, i store træk stemmer overens med det der 
ved selvsyn blev observeret. Dog er der lidt usikkerhed om kanonslaget i det 49. minut kom fra Brøndby IF’s 
fanafsnit. 
 
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler, der desværre blev set til kampen. 
 
At det er Brøndby IF’s opfattelse, at de sikkerhedsmæssige ændringer og tiltag, der i sammenarbejde med F.C. 
Københavns sikkerhedschef var lavet, havde en god virkning. 
 
At Brøndby IF deltog med 50 af klubbens egne uddannede kontrollør, og havde yderligere medbragt ekstra 



kontrollørveste til det øvrige personale på udebaneafsnittet. Dette indvirkede at dialogen mellem klubbens fans 
og kontrollører på tribunen foregår bedre. 
 
At på trods af Brøndby IF’s fans afbrænding af pyroteknik, så er det Brøndby IF’s opfattelse, at det lykkedes at 
afvikle kampen i en god og rolig atmosfære grundet den gode dialog der før og under kampen var mellem 
Brøndby IF’s fans og Brøndby IF’s medbragte kontrollører og SLO’ere. 
 
 
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER 
 
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Steven Lustü og 
Stephan Schors 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 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 
har nul-tolerance overfor brug af pyroteknik inde på stadion uden forudgående tilladelse. 
 
Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerindberetningen, F.C. Københavns og Brøndby 
IF’s redegørelse samt sikkerhedsobservatørens rapport, at F.C. København ikke har levet op til § 1.1 i ”Cirkulære 
om Sikkerhed og orden på stadions”, da der otte gange blev antændt pyroteknik blandt F.C. Københavns fans. 
 
Instansen bemærker, at der i F.C. Københavns tilfælde er tale om et tredjegangstilfælde i relation til 
overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2017/18, 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. 35.000. 
 
 

**** 
 

Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende 
 

KENDELSE 
 
Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, § 16.1, tildeles F.C. København en bøde på 
kr. 35.000, jf. DBUs 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. DBUs Love § 31.3, nr. 1. 
 
 

Brøndby, den 15. december 2017 
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne 
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