KENDELSE
Afsagt den 21. maj 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Brøndby IF – FC København, afviklet 14. april 2019

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 14. april 2019 blev Superligakampen Brøndby IF – FC København spillet på Brøndby Stadion.
Kampen sluttede 2-1 til FC 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 flere gange under kampen bliver affyret pyroteknik af Brøndby IF’s og FC
Københavns fans.
Endvidere har Brøndby IF foretaget en indberetning af FC København. Af indberetningen fremgår det, at FC
Københavns fans har affyret pyroteknik mod en Brøndby IF-spiller.
Derudover har Fodboldens Disciplinærinstans af egen drift valgt at starte en sag mod Brøndby IF for homofobiske
sange på baggrund af videomateriale og TV-billeder optaget før kampen, der indeholder og viser episodens
omfang.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At det følgende blev observeret i Brøndby IF’s tilskuerafsnit.
At der ved indløb til første halvleg blev affyret mellem 45 og 55 stk. pyroteknik.
At der i kampens 1. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 2. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der i kampens 10. minut blev affyret 18 stk. pyroteknik.
At der i kampens 11. minut blev kastet genstande på banen.
At der i kampens 11. minut blev affyret 3 stk. pyroteknik.
At der i kampens 13. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der i kampens 20. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der ved indløb til 2. halvleg blev affyret en gul røgbombe som skabte forsinkelse.
At der i kampens 46. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der i kampens 47. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.

At der i kampens 54. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der i kampens 58. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 72. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 79. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 83. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At det følgende blev observeret i FC Københavns tilskuerafsnit.
At der i kampens 1. minut blev affyret 1 stk. raket.
At der i kampens 2. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 3. minut blev affyret 10 stk. pyroteknik.
At der i kampens 4. minut blev affyret 1 stk. raket.
At der i kampens 8. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der i kampens 10. minut blev affyret 1 stk. raket.
At der i kampens 11. minut blev affyret 1 stk. pyroteknik.
At der i kampens 39. minut blev affyret 6 stk. pyroteknik og 1 stk. raket.
At der i kampens 41. minut blev affyret 1 stk. raket.
At der i kampens 42. minut blev affyret 1 stk. raket.
At der i kampens 43. minut blev affyret 1 stk. raket.
At der i kampens 44. minut blev affyret 3 stk. pyroteknik og 1 stk. kanonslag.
At der i kampens 45. minut blev affyret 3 stk. pyroteknik.
At der ved indløb til 2. halvleg blev affyret 2 stk. pyroteknik og 3 stk. kanonslag.
At der i kampens 46. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 66. minut blev affyret 4 stk. pyroteknik.
At der i kampens 77. minut blev affyret 2 stk. pyroteknik.
At der i kampens 94. minut blev affyret 5 stk. pyroteknik og 1 stk. kanonslag.

INDBERETNING FRA BRØNDBY IF
Brøndby IF indberettede følgende:
At Brøndby IF indberetter, at FC Københavns fans skød pyroteknik efter en Brøndby IF-spiller, da han kom ud til
2. halvleg, hvor Brøndby IF forsvarede ned mod udebaneafsnittet.
At FC Københavns fans havde pyroteknik med ind på stadion, som kunne skyde op i luften, hvorefter der kom
et knald.
At det ikke var nødblus.

At det var disse FC Københavns fans skød efter spilleren, så de gik af tæt på ham.
At den ene linjedommer gik ind til spilleren, for at høre om han var ok.
REDEGØRELSE FRA DOMMEREN
Dommeren er blevet bedt om at redegøre for situationen beskrevet i Brøndby IF’s indberetning og havde
følgende bemærkninger:
At linjedommeren har forklaret følgende.
At da linjedommeren tjekker målet, sprænger nogle kanonslag tæt på målet, cirka 5 meter derfra.
At spilleren på dette tidspunkt ikke er nede ved målet endnu.
At linjedommeren proaktivt går spilleren i møde og forklarer ham, at hvis han føler sig truet, så skal han
kontakte linjedommeren, hvorefter han vil give det videre til dommeren.
At ifølge linjedommeren, så sker der ikke mere inden opstarten af kampen.

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. Endvidere er Brøndby IF blevet bedt om at
redegøre for episoden vedrørende tilråbene rettet mod en FC København-spiller. Brøndby IF havde følgende
bemærkninger:
At det følgende er Brøndby IF’s redegørelse vedrørende pyroteknik.
At Brøndby IF kan bekræfte, at det som dommeren har noteret, i store træk stemmer overens med det
Brøndby IF selv har observeret.
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler.
At der som vanligt var stor forberedelse angående sikkerheden til kampen mellem Brøndby IF og FC
København.
At der var udkommanderet over 200 kontrollører til at sørge for sikkerheden i indgangene og på stadion.
At der under visitationen blev fundet ulovlige genstande, og disse personer blev som følge heraf nægtet
adgang og modtog karantæne for forseelsen.
At der var et tæt samarbejde med politiets sagsbehandlere, der i hvert enkelt tilfælde vurderede sagerne, for
at se om vedkommende overtrådte den gældende lovgivning i Danmark.
At der via overvågning bliver arbejdet på at identificere personer, som under kampen overtrådte
ordensreglementet på stadion.
At det ud over den benyttede pyroteknik er Brøndby IF’s opfattelse, at det lykkedes at afvikle en højrisiko
kamp i en god og rolig atmosfære, hvor fodbolden var i højsædet.
At det følgende er Brøndby IF’s redegørelse vedrørende homofobiske tilråb.
At på Brøndby Stadion er der plads til alle, og det har altid været en grundholdning i Brøndby IF, da
fællesskabet er Brøndby IF’s kerneværdi.
At derfor er sager om diskrimination af enhver art noget, der bliver set meget alvorligt på.

At der i optakten til kampen mod FC København fra alle sider var meget stor fokus på debatten om
homofobiske sange.
At siden debatten blussede op i dansk fodbold, har Brøndby IF gjort meget ud af at drøfte emnet med
klubbens aktive fans og gjort sin holdning meget tydelig.
At homofobi ikke hører hjemme i det danske samfund og derfor heller ikke til fodboldkampe.
At der i Brøndby IF’s møder med sine fangrupper har været bred enighed om, at der i Brøndby IF må og skal
være plads til alle, og at man ikke på nogen måde forholder sig til enkeltpersoners eller gruppers seksuelle
tilhørsforhold, politiske holdning eller hudfarve.
At Brøndby IF’s spillere ligeledes i ugen op til kampen i interviews har givet udtryk for, at diskrimination af
enhver art ikke hører hjemme i fodbold.
At på kampdagen, cirka halvanden time før kampen blev fløjtet i gang, hvor stadion stadig næsten var tomt,
var der desværre en gruppe fans der kortvarigt sang ”FC København-spilleren er gay”.
At dette enkeltstående tilfælde ikke blev bakket op af de øvrige fans.
At det var begrænset til en mindre gruppe af personer.
At det ikke gentog sig på noget tidspunkt før, under eller efter kampen.
At Brøndby IF og FC Københavns spillere samlede sig foran et skilt med teksten ”Sammen mod homofobi”
inden kampen skulle fløjtes i gang, for at markere den tydelige holdning til, at homofobi ikke hører hjemme i
dansk fodbold.
At det var et stærkt signal til alle om, at Brøndby IF som klub tager afstand fra al homofobisk adfærd.
At Brøndby IF og klubbens fans sammen med resten af Danmark vil fortsætte med at søge løsninger og svar,
der kan komme udfordringerne til livs.
At der ikke er et hurtigt enkelt svar eller løsning, men Brøndby IF vil arbejde ufortrødent på at komme homofobi
og anden diskrimination til livs.

REDEGØRELSE FRA FC KØBENHAVN
FC København har været forbeholdt dommerens indberetning og fået mulighed for at redegøre for de
sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der var etableret til kampen. Derudover er FC København ligeledes
blevet forbeholdt Brøndby IF’s indberetning og blevet bedt om en redegørelse herfor. FC København havde
følgende bemærkninger:
At det som blev registreret af pyroteknik af dommeren stemmer overens med det FC København selv
observerede.
At det hverken er en let eller billig opgave at forsøge at dæmme op for den pyroteknik der tages med ind på
stadion.
At da det i 99% af tilfældene er det der skal besvares, så bliver det der kan besvares meget ens, da FC
København for det meste har observeret nogenlunde de samme ting som dommeren.
At Brøndby IF’s kontrollører kun fangede 1 person med pyroteknik i indgangen.
At der tydeligvis var meget mere pyroteknik.
At det er fuldstændigt uacceptabelt, at der er nogle der skyder noget af mod en spiller da han er på vej på
banen.

At FC Københavns sikkerhedschef har haft en lang snak med FC Københavns SLO.
At FC København håber, at det store arbejde SLO’en udføre i forbindelse med sådanne episoder gør, at det
aldrig sker igen.
At det var dejligt at høre, at der heldigvis ikke skete noget med spilleren i forbindelse med hændelsen.
At der er udført et rigtig godt stykke arbejde af Brøndby IF’s kontrollører.
At FC København først have billettjek og udlevering af armbånd til henholdsvis øvre og nedre afsnit.
At der efterfølgende var tjek af away kort, så der ikke kom nogle ind der i forvejen havde karantæne.
At Brøndby IF har en ekstra sikkerhedsforanstaltning med ekstra hegn omkring hele udebaneafsnittet.
At FC København havde 65 kontrollører med til at spotte eventuelle karantæner i egne rækker samt arbejde i
det område der var afsat til FC Københavns fans.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS’ BEMÆRKNINGER
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger Nielsen (næstformand), Stig Pedersen, Jesper Hansen, 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 2018-2019 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 tilskuere som FC København havde ansvaret for, i det specifikke
tilskuerafsnit, de var blevet tildelt af Brøndby IF, under kampen antændte pyroteknik og affyrede pyroteknik mod
banen, hvorved der foreligger en overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” § 12.1 og
14.3.
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 FC 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 og FC
Københavns redegørelser, FC København objektivt udebaneansvar, jf. § 15.2 i ”Cirkulære om Sikkerhed og
orden på stadions”, for de af dommeren og Brøndby IF indberettede episoder fra udebaneafsnittet.
Instansen bemærker, at det i FC Københavns tilfælde er den 7. indberetning instansen sanktionerer indenfor de
seneste 12 måneder i relation til overtrædelse af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions”, der kan
tilregnes FC København
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af de foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 150.000.

****
Fodboldens Disciplinærinstans afsiger herefter følgende

KENDELSE

Med henvisning til ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadion”, § 17.1, tildeles FC København en bøde på kr.
150.000, 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 21. maj 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand

