KENDELSE
Afsagt den 10. september 2018
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
FC København – Brøndby IF, afviklet 12. august 2018

SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 12. august 2018 blev Superligakampen FC København – Brøndby IF spillet i Telia Parken i København.
Kampen sluttede 3-1 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 før og under kampen bliver affyret pyroteknik af FC Københavns og
Brøndby IF’s fans.
INDBERETNING FRA DOMMEREN
Dommeren indberettede følgende:
At der umiddelbart inden kampstart fra FC Københavns fanafsnit bliver affyret hvid røg der medførte
udskydelse af kick off med et minut.
At der umiddelbart inden kampstart fra Brøndby IF’s fanafsnit bliver affyret minimum 20 romerlys, 6 kanonslag
og 2 stk. fyrværkeri.
At der i kampens første minut bliver affyret minimum 20 stk. romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 2 minutter bliver affyret 1 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 8 minutter bliver affyret 1 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 16 minutter bliver affyret 1 romerlys af Brøndby IF’s fans.
At der efter 22 minutter bliver affyret 4 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 24 minutter bliver affyret 1 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 35 minutter bliver affyret 8 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 43 minutter bliver affyret 2 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 51 minutter bliver affyret 9 romerlys af Brøndby IF’s fans.
At der efter 57 minutter bliver affyret 1 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 57 minutter bliver affyret 1 romerlys af Brøndby IF’s fans.
At der efter 69 minutter bliver affyret 1 romerlys af FC Københavns fans.

At der efter 69 minutter bliver affyret 1 romerlys af Brøndby IF’s fans.
At der efter 75 minutter bliver affyret 2 romerlys af Brøndby IF’s fans.
At der efter 78 minutter bliver affyret 9 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 93 minutter bliver affyret 2 romerlys af FC Københavns fans.
At der efter 95 minutter bliver affyret hvid røg af FC Københavns fans.
FODBOLDENS DISCIPLINÆRINSTANS EGEN DRIFT:
Fodboldens Disciplinærinstans har af egen drift valgt at bede FC København og Brøndby IF om også at
redegøre for situationen efter 3-1 målet hvor en FC København-spiller bliver ramt af et øl-krus.
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, og havde følgende bemærkninger:
At det der blev registreret af pyroteknik af dommeren stemmer overens med hvad FC København selv
observerede.
At der blev fanget fem af Brøndby IF’s fans i visitationen som er blevet sendt videre til advokat i forhold til
inddrivelse af afgifter.
At der var lavet et hegn der var beklædt med sort plastik, så man ikke kunne kigge igennem hele vejen rundt
om de indgange som skulle bruges af Brøndby IF’s fans.
At dette var gjort for at sikre, at der ikke kom nogen ind og at der heller ikke kom nogen ud.
At der først var et billettjek og billed-ID-kontrol af alle der kom ind i det indhegnede område hvor der var
adgang for Brøndby IF’s fans.
At det var en ekstra sikkerhedsforanstaltning der var udstukket af Divisionsforeningen.
At der på alle billetter som blev solgt i Brøndby IF’s fanshop skulle noteres navn på vedkommende der havde
købt billetten.
At det noterede navn skulle sammenlignes med billed-ID ved indgangen til området.
At der var navnelister som blev gennemgået i forhold til det der var trykt på billetten.
At der efterfølgende blev foretaget en meget grundig visitation.
At der var 66 kontrollører til at visitere samt 12 vagter til at lave billettjek og billed-ID-kontrol.
At Brøndby IF selv havde 59 kontrollører med som supplement til FC Københavns kontrollørkorps.
At disse kontrollører var med til at sørge for god ro og orden i Brøndby IF’s område.
At Brøndby IF’s kontrollører ligeledes var med til at spotte eventuelt karantæneramte personer på Brøndby IF’s
fanafsnit.
At der var afsat 4 spottere fra Brøndby IF der gik sammen med FC Københavns spottere for at identificere
eventuelle Brøndby IF supportere i andre afsnit end D-tribunen.
At det hele var opbygget på en sådan måde at når først en person var igennem billettjekket, så ville de
efterfølgende skulle igennem en meget grundig visitation.

At der var indkøbt liggeunderlag som tilskuerne kunne stå på mens det blev tjekket om de havde gemt noget i
sine sko.
At alt overtøj og alle tasker blev gennemtjekket i forbindelse med visitationen.
At der blev gjort en rigtig stor indsats for at finde effekter.
At det var meget begrænset hvad der blev fundet.
At FC København ligeledes havde forhøjet rækværket mod C-tribunen så der ikke kunne komme fans over
hegnet mod C-tribunen.
At visitationen på B-tribunen blev foretaget af rigtig mange folk.
At alle blev grundigt visiteret inden de fik lov til at komme ind.
At politiet havde 2 bombehunde inde på afsnittene inden folk blev lukket ind for at tjekke om de kunne finde
noget.
At hundene ikke fandt noget.
At situationen er beklagelig.
At det som tidligere nævnt er uhyggeligt svært at finde pyroteknik på folk i visitationen.
At det hverken er en let eller billig opgave at forsøge at dæmme op for den pyroteknik der tages med ind på
stadion.
At det i 99% af tilfældene er det der skal besvares, så det der bliver besvaret er meget ens da der ofte bliver
observeret det samme som dommeren.
At det er FC Københavns opfattelse, at det øl-krus der blev smidt og ramte FC København-spilleren på armen
ikke var en bevidst handling.
At det må have været et glædesudbrud fra en glad fan på baggrund af at låget endnu ikke var taget af
glasset.
At det bedømt ud fra vinklen på glasset er det kastet/tabt fra øvre del af A-tribunen.
At dette afsnit er forbeholdt sponsorer og pressen.
At det derfor må være et glædesudbrud.
At det på trods deraf er noget svineri ud over alle grænser.
At vedkommende skal være mere end heldig for at ramme en der kommer løbende.

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 Brøndby
IF selv har observeret.
At Brøndby IF tager skarpt afstand til affyring af pyrotekniske artikler.

At det er Brøndby IF’s opfattelse, at de sikkerhedsmæssige forhold på dagen var lavet med god virkning.
At Brøndby IF og FC Københavns samarbejde igen foregik godt.
At planlægningen var velforberedt.
At der også var sat ekstra mandskab af i visiteringsområdet, hvor det kan nævnes at der blev fundet
maskering og pyroteknik.
At Brøndby IF deltog med 52 af sine egne uddannede kontrollører.
At disse var med til at afvikle kampen i bedste omfang.
At der i samarbejde med FC Københavns sikkerhedschef også var aftalt at Brøndby IF havde sine egne
sikkerhedsveste med til det øvrige personale på Brøndby IF’s afsnit.
At dette indvirkede i en god dialog mellem fans og kontrollører på tribunen.
At episoden med kast af øl-krus mod FC København-spilleren ikke er noget Brøndby IF har kendskab til da
fokusområdet var D-tribunen hvor Brøndby IF’s fans var placeret.
At det er Brøndby IF’s opfattelse at det igen er lykkedes at afvikle kampen i en rimelig god og rolig atmosfære.
At der er et tydeligt godt samarbejde mellem Brøndby IF’s fans og kontrollørerne fra FC København og
Brøndby IF.
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 på baggrund af dommerindberetningen, FC Københavns og Brøndby
IF’s redegørelser samt sikkerhedsobservatørrapporten, at FC København ikke har levet op til §1.1 i ”Cirkulære
om Sikkerhed og orden på stadions”, da der i løbet af kampen blev antændt pyroteknik m.m. i strid med §12.1
Instansen bemærker, at der i FC Københavns tilfælde er tale om andengangstilfælde i relation til overtrædelse
af ”Cirkulære om Sikkerhed og orden på stadions” inden for sæsonen 2018/19, samt at dette er den 10.
indberetning instansen sanktionerer indenfor de seneste 12 måneder vedrørende overtrædelser af cirkulæret,
der kan tilregnes FC København.
Fodboldens Disciplinærinstans har vurderet strafværdigheden af det foreliggende tilfælde og har på den
baggrund fastsat sanktionen til en bøde på kr. 75.000.
****
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.
75.000, 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 10. september 2018
På Fodboldens Disciplinærinstans’ vegne

